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নিবেদন । 
কবিকথা প্রথমে শাশ্বতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে কিছু পরি- 

বন্ঠুত ৭ পরিবদ্ধিত আকারে সাধারণের সন্গুৰে উপস্থিত হইল। 

সাহিত্যের রত্র-ভাগুারে যে সমস্ত অযূল্য রত্র আছে, তাহাদের শ্লিগ্ধোজ্ছল 

আলোকে আমাদের বঙ্গদাহিত্য আলেকিত হইয়া উঠিলে, তাহার ষে 

গৌরব বৃদ্ধি পাঁয়, ইহাই আমাদের ধারণ। ৷ দেই ধারণার বণবর্তী হইয়া 

আত্মব। কবিকথার অবতারণা করিলাম । 

মমর-কধি সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীর কথা! [১01১7৯12165 [০0] 

9) ১১১৩৫ গ্রন্থে লিখিত আছেঃ উহা! সংক্ষিপ্ত হইলেও ইংরেজী 

সাহিত্যের একখানি অলঙ্কারম্বরূপ । আমাদের বঞ্গদাহিত্যে সংস্কৃত 

নাউকাবলীর কথাসংগ্রঠ দেখিতে পাওয়া! যায় না। ছুই চারিখানি 

নাটকের গল্পংশ দেখা যায় বটে, কিন্ত তাহা হইতে কবির কথাগুলি 

হুস্পট্রূপে বুঝ! যাঁয় না। কবিকথায় মহাকবিগণের কথাগুলি আমরা 

যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা! করিয়াছি, তবে কতনূর কৃতকা যয হইয়াছি বলিতে 

পারি না । নাউকগুলিও কথ। বা আধ্যাগ্লিকাঁর আক|রেই লিখিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থ পিখিবার সময় আমরা বোন্বাই প্রদেশের ও এখানকার 

প্রকাশিত সংস্কৃত ন/টকগুলির সংস্করণ আলোচনা করিয়াছি । তঙ্ভি্ 

বিদ্যাসাগয় মহাশয়ের শকুস্তলা, লোহাঁরাম শিরোত্রের মালতীমাধব, 
জ্যোতিরিক্থন।থ ঠাকুরের নাট ক।নুবাদ এবং /11১৩৪+১ [10৩6৩ ০10৩ 

[717035৪ আলোচিত হইয়াছে । এই পুস্তকধানি সম্বন্ধে সাধারণের 

নিকট নিবেদন এই যে, তাহার! যেন ইহাকে নাটকাঁবলীর অনুবাদ মনে 

ন। করেন । এক্ষণে সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণ যাঁদ ইহাতে সামান্তমাতও 

শ্্ীতি লাত করেন, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব । ইতি 
গ্রন্থকার । 
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(১) 

হিমালয়ের রমণীয় সান্দেশে মালিনী নদী কুলকুলস্বরে বহিয়া যাইতে- 
'ছিল, হংসশ্রেণী শ্বেতপদ্মমালার ম্যায় তাহার কমনীয় কায়ে ভাসিয়া ভাসিয়া 

বেড়াইতেছিল, নানাবিধ তন্ুলতা শ্ট।'মলতার. ঢেউ খেলাইয়া তাহার তীর- 

ভূমিকে স্বপ্ররাজ্যের ম্যায় করিয়া তুলে। সৌন্দর্যের লীলাস্থল' সেই 
মালিনীতীরে মহধি কথেের শান্তি-নিকেতন চারিদিকে পবিত্রতার ধারা 

ছুটাইতে থাকে । পুরুবংশাবতংন হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজ ছুষ্যস্ত মৃগয়া- 
মোদ উপভোগের জন্য চিরশাস্তিবিরবাজিত সেই তপোঁবনের নিকট আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন । ঘর শব্দে চারিদিক নিনাদিত করিয়া রাজরথ অগ্রসর 

হইতে লাগিল, আবণ্য ও আন্ট্ম্য প্রাণিকুল ব্যাকুল হইয়া! ইতস্ততঃ ছুটাছুটি 

আরম্ভ করিল। 

একটি কৃষ্ণসার সহসা রথের সন্ধে আসিয়া পড়িল, রাজ! তাহার 
বধে উদ্যত হইয়া! ধন্ুণ্ডণ আকর্ষণ করিলেন, তাহা দেখিয়া সারথির মনে 

হুইল যেন সাক্ষাৎ মহাদেব মৃগরুগী যজ্ঞের অনুসরণ করিতেছেন । সে 
তাহা রাজাকেও জানাইয়া দিল। হরিণটি তখন দূরে পলায়ন করিতেছিল । 



২ কবিকথা । 

গ্রীবাভঙ্গে রমণীয় হইয়া রথের দিকে বারংবার চাহিতে চাখিতে শরপতন 
ভয়ে দেহের পশ্চান্তাগে যেন পুর্ববভাগটি প্রবেশ করাহয়া সে ছুটিয়। চলিল। 

শ্রমে তাহার মুখবিবর বিস্তৃত হওয়ায় তাহা হহতে অদন্ধচর্বিত তৃণরাশ 

পারভ্ষ্ট হ্হয়া গমনপথে [বিকার্ণ হইয়া পড়িল। উতকট লক্ষে সে শুন্ত 

মাণেহ অধিক যাইতেছিল, এবং অল্প পরিমাণে ভূমি স্পর্শ কারিতোহুল । 
এইরূপে ধাবিত হওয়ার পরে তাহাকে আত কষ্টেই দেখা বাহতে লা”ল। 

নিয়োন্নত স্থানের জন্য সাবথ রশ্মি সং্যন করায় রথের বেগ মন্দবাভূত হহয়! 
উঠে, সেহজগ মুগটি দুরে পড়িয়া যার । এক্ষণে সমতল উঠ মতে আসায় 

তাহাকে সহজে পাওয়ারহ আশা ঘটিল। বাভা তখন সারাথকে প্রগ্রহ 

মোচন কারতে বললেন, সারখিও রাগাজ্ঞ। পালনে প্রবৃত্ত হহণ। অশ্ব 

গুলি তথন বেগে ছুটিতে লাগল । রশ্মিনোচনে তাহারা শিজ নশিদ দেহের 

পূর্ববভাগকে বিস্তারত করিল, তাহাদের শিরৌভূষশ চামরসকলের অগ্রভাগ 

নক্ষম্প এবং ভদ্ধপ্রস্ারত কর্ণযুগলও [নিশ্চল হহ্য়া ভখল। শ্বক্ষুরে 

ডাথণ্ত ধু'লরাশিও তাহাদগকে বাধা দিতে পারল না। অন্বগণ "যন 

মুগব্গ অসহা বোধ কারয়াহ ধাবিত হহল | সারথি রাজাবে, ভাহ। লঞ্ঘয 

করিতে বাললে রাঙজার মনে হহতোঁছলঃ যেন তাহার অঞ্ষগণ সুবটাখবকেও 

পরাজিত কারতেছে। বথবেগ বাদ্ধত হওয়ার [তান আরও দেকিতে লাগি 

লেন, দুরের সক্ষম বন্ত সকল সহণা বৃহৎ হহয়। উঠিতেছে, বিশ পদার্থ" 

নিচয় ক্ষণমধ্যে এক হ্হয়। যাহতেছে। যাহ সত্/সত্য বক্র তাহা সরণ 

হৃহয়া পঁড়তেছে, কোন বস্ত ক্ষণকালের জন্যও তিনি দুরে বা পারে বুঝিতে 

পারিতোছলেন না। রাজা সারথি নিকট তাহ! প্রকাশও করিলেন । 

সেই সনয়ে হরিণটি নিকটে পড়ায় রাজা তাহার বধের জন্য শর ন্ধানে 

প্রবৃত্ত হইলেন । সহস! অদূরে শব্ধ হহল, “মহারাজ, ওটি আশ্রমমুগ। 

উহাকে বধ করিবেন না?” শবের দিক লক্ষ্য করিয়া সারথি বলিয়া 



অ'ভন্ঞানশকুন্তল। ৩ 

উঠিলঃ_“মায়ুক্মন্, মগ ও আপনার বাণপাতের মধ্যে তপস্বীরা আিয়া 

পড়িয়াছেন 1” রাজা তখন অশ্গণকে সংযত করিতে বলিলে, সারথি 

তাহাই করিল । মুনধ্যে কদশিন্না বৈখানস তীভার ছুইটি শিষ্যের সহিত 

রথসমক্ষে আপি উপস্থিত ভইঈলেন, এনং হাত তুলিয়া রাজাকে আশ্রম- 

মুগটি বধ করিতে নিষেধ করিলেন ৷ তপস্বী ছুষ্যস্তুকে বলিতে লাগিলেন,-_ 

“আপনার কৃতদন্ধান শরটি প্রতিসংতার করুন। আতর্তত্রাণের জন্তাই 

আপনারা শন্্র ধারণ করিয়া থাকেন, নিরপরাধ প্রাণীর প্রহারের শিগিত্ত 

নহে” সে কথ। শুণিয়! রাজা ততক্ষণাৎ শর-সংহার করিলেন, এবং তপস্থী- 

দিগকেও তাত অনাইরা দিপেন। তথন বৈখানস বলিলেন) পুরুবংশ- 

প্রদীপ আপনার অন্রূপ আচরণহ হইয়ান্ছে। বাহার পুরুবংশে জন্ম, 

সেহ আপনা হৃহা উপযুক্ত কার্য | তাই আশীর্বাদ করিতেহি, নিজের 

হার গুণশালা ঢক্রবহালক্ষণযুক্ পুল লাভ করুন|” তাহার শিষ্য ছুইটিও 

তাহারহ অনুমোদন করিলেন । রাজ তাহাদের আশীর্ষাদ প্রতিগ্রহণ 
করিয়া প্রণান করিতে ল।গিলেন। বৈখানস আবার বলিরা উঠিলেনঃ 

“মহারাজ) সশিৎ আহরণের জন্য আমর। যাইতেছি। নিকটে কুলপতি 

কথের মালিনাতীরস্থ আশ্রম দেখ! যাইতেছে । যদি অন্ত কাধ্যের ব্যাঘাত 

ন। ঘটে, তাহ। হইলে তথায় গমন করিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। 

সঙ্গে সঙ্গে তপোধনপিগের বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের অন্ুণান দেখিয়া 

বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার জ্যা১হ্কে অকষ্ষিত ভুজ কি পারমাণে 

রক্ষ। করিতেছে 1% 

কুলপতি আশ্রমে আছেন কিন। রাজ৷ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈখানল 

উত্তর দ্রিলেন,_“এক্ষণে তিনি কন্তা শকুস্তলাঁর প্রতি অতিথিসং- 

কারের ভার অর্পন করিয়া! তাহারই দৈবশাস্তির জন্ত সোমতীর্ঘে গমন 

করিয়াছেন ।” রাকা কহিলেন,__“ভাল, তাহা হইলে তাহারই দর্শন 



৪ কবিকথা । 

লাভ করিব। তিনি অবশ্ত আমার ভক্তির কথা মহধিকে জানাইয়। 

দিবেন 1" 

তাহারপর বৈখাঁনস বিদায় লইয়া শিষ্য ছুইটির সহিত সেখান হইতে 

চলিয়া গেলেন । রাজাও সেই পুণ্যাশ্রমদর্শনে আপনাকে পবিক্র করিবার 

অভিলাষে সারথিকে অশ্বচালনা করিতে আদেশ দিলেন, সারথিও 

রাজাদেশপালনে প্রবৃত্ব হইল । রথ আশ্রমের নিকট 'আসিলে রাজা 

দেখিতে লাগিলেন, তরুবিবরে লুক্কায়িত শুকপক্ষীগুলিব মুগত্রষ্ট নীবান- 
কণায় তরুতল সমাচ্ছন্্ হইয়। উঠিতেছে। ভগ্ন ইন্ুদীফলের স্েহসিক্ত উপল- 

থগ্ুগুলি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে, মুগকুল রথধবনি শুনিয়াও 

নিঃশক্ষচিত্তে যথাস্থানে অনশ্ষিতি করিতেছে, এবং স্রাত আশ্রমবাসিগণেব 

বন্ষলবিচ্যুত জলধাবায় 'দবথাতপথগুলি রেখাক্ষিত দেখাইতেছে | রাজা 

সারণিকে তা! লক্ষ্য করিতে বলিলে, তাহাতে সাবির ও দট্টি আকৃষ্ট হইল । 
পাছে আশ্রনপীড়! ঘটে, দে জন্ত রাজ! সারণিকে রথ শ্কাপন করিতে 

সলিলেন, ও নিজে অবতরণের ইচ্ছা করিলেন । সারথি তৎক্ষণাৎ রথ 

স্থাপিত করিল, বাজাও ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন । ন্চাহার পর তিনি 

সাএধির ভস্ে ধন্ুর্বাণ ও আভরণাদি অর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,-- 

“বিনীতবেশেই আশ্রমে প্রবেশ কবা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আশ্রম- 
বাসিগণকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃ না হই, ততক্ষণ পর্য্যস্ত তুদি অশ্বদিগকে 

আদ্রপিষ্ঠ করিতে থাক 1৮ এঠ বলিয়। তিনি আশ্রমের দিকে অগ্রসর 

তইলেন । সারথিও অশ্বগণের পরিশ্রমশান্তির উপায় দেখিতে লাগিল । 

মহদি কথ সোনতীর্থে গমন করিয়াছিলেন । অতিথিসতকারের ভার 

কন্ঠা শকুস্তলার প্রতি অর্পিত ছিল । শকুস্তলা করের পালিতা কন্ঠ। । সাক্ষাৎ 

তপোমৃত্তি বিশ্বানিত্র ও সৌনর্ষ্যের লীলাসনি দেনকার মিলনে শকুন্তলার 
উত্পন্তি ] তপঃপ্রভাব ও কান্তি মিলিয়! তাহাকে জগতের সমক্ষে আনয়ন 
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করিয়াছিল । শকুস্তের পক্ষচ্ছায়ে লালিত হওয়ায় হাহার শরীরে ও হৃদয়ে 

কোমল ৩ার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং তিশি শকুন্তলা নামও লাঁভ করিয়া- 

হিলেন । কথের আশ্রমে প্রতিপাণিত হইয়। (তিনি মৃত্তিনতী সংক্রিয়া 

হহয়। উঠেন । তপোবনের শাস্তি ও পবিত্রতা তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে মন্দা- 

কিনাঁধারা প্রবাহিত কবিয়া দেয়) মাধবী শীহাকে নম্রতা, মুগশিত 

সরলতা ও মালিনী পনছুঃগকাতরন। শিথাইয়াছিল ৷ তারকার মুহ্বজ্যোভিঃ 

ও স্থপাংশতুর জ্যাংমালহরা ভাহার দেহে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। 

শ্রাতঃনুর্য্ের রঞ্জিমাভ। চক্ষে জো1ঠিঃ, কোকিলের কলধ্বনি কর্ণে প্রথরত, 

প্রশ্ুটিত কুস্থুনসৌব5 নাগিকীয় উত্কর্ষ,। বনফলের মধুর রস জিহ্ব|য় 

সক্রতা এবং মলদানিলের সুথস্পর্শ ত্বকে কোমলতা টালিয়া দেয়। বেদ- 

ধ্বনির গন্ভীবতা, ঠোমাগ্সির নিশ্মলভা ও তপস্থার টি তাহাকে চিত্ত- 

সংঘ ও আত্মপংঘমেন অধিকাবিণী করিয়া তুলে । তিনি কখনও ছল বা 

চাতুবাঁর ছায়ামাত্র স্পশ করেন নাহ । করুণা সব্বদাই তাহার হদয়মধ্যে 

বাইয়া যাহত | পশ্পক্ষীর ছুঃথেও তিনি কাতর হইয়া উঠিতেন । অতিখি- 

সৎকার ঠাহার জীবনের নিতাব্রত হিল । তরুলতা হইতে খাধি-তপস্বীর 

পধ্যস্ত সেবায় তিনি সব্বদা নিনত থাঁকিতেন। যুঞ্তিমতী সংক্রিয়া শকুন্তলা 

তাই ভুতরুলতাদ্দিগকে জলসে5ন পশ্ুপক্ষীদিগকে তৃণশস্তদান এবং অতিথি ও 

অভ্যাগতদিগকে যখোচিত সংকার করিয়া, প্রীতি ও তৃপ্তি লাভ করিতেন । 

রাজা ছুম্মন্ত সেই পখিত্র আতিথালাভের জন্য সারথিকে বিদায় দিয়া আশ্রমের 

মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

আশ্রমে প্রবেশ করিতে রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল । প্রশান্ত 

তপোবনে অভাবনীয় বস্তলাভের লক্ষণে তাহার কিছু বিম্মপ্ন জন্মিল বটে, 

কিন্তু ভবিতব্যতার দ্বার সর্ধত্রহ উন্মুক্ত জানিয়া তিনি স্থির হইয়৷ রহিলেন । 

এই সময়ে শকুস্তল! তাহার দুইটি প্রিয়সথী অনস্য়া ও প্রিয়ংবদার সহিত 



৬ কবিকথা । 

আলাপ করিতে করিতে বৃক্ষবাটিকায় জলসেচনে আমসিতেছিলেন। 

আপনাদের অনুরূপ সেচন-ঘটসহ সেই তপস্থিকন্ঠাদের মধুব দর্শনে রাঙ্ছা 

অত্যন্ত প্রীত হইয়া! উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন,_-“আশ্রমবাপিনীগণের 

এই কমনীয় কায় যদি রাজান্তঃপুরে লি হয়, তাঁল হইলে উগ্যানলতা 

নিশ্চয়ই বনলতাঁর নিকট পরাজিত হইল”। তাহার পর তিনি একটি 

বক্ষচ্ছায়ায় দীড়াইয়া তীহাদের জাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

আসিতে জাসিতে শকুস্তলা প্রথমে সনীদিগকে “এদিকে এস, 

এদিকে এস” বলিয়া আহ্বান করিলেন। তাহার পর তিন সখীতে 

মিলিয়া জলসেচন ও আলাঁপনে প্রবৃত্ত হইলেন । কেসর, সহকাব, 

মাধবী, মল্লিকা তাভাদের 'জুলসেচনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহারা 

পরম্প্র হাস্তপরিহানে আাগ্ত দূন কহিতে লাগিলেন । শকুহ্ছলার প্রতি 

তীভার প্রিয়সখীদিগেব বিশ্ষেহঃ প্রিযংবদাব পরিহাস কিড় অপিক মাত্রায় 

চলিতেভিল। অনস্থপ্না বলিতেছিলেন১-“সণি শকুন্থলে তোমা অপেক্ষা 

তাঁত কথেব আশনরুক্ষেরাই প্রিয় বলিয়া সন্দেহ হয়) কারণ, নবমালিকা- 

কুম্থনের হ্যায় স্বকোমলা “হামাকেও হভাদের ্ালবাশপুবাণে নিযুকু 

করিয়াছেন 1৮ শকুন্তলা উত্তব দিলেন,_“কেবল পিভাই যে নিয়োগ 

করিয়াছেন, তাহা নভে ? ইভাদের প্রতি আমাৰ সোদরম্েচও আছে” । 
শকুস্তলাকে আশ্রনদর্থে নিযুক্ত করায় বাজাও মহমিকে সুশ্বিবেচক 

বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না । ছিনি বলিতে লাগিলেন,-:ণএই 

স্বভাঁবস্ুন্দর দেহটিকে বিনি হপহঃসহ কৰিছে ইচ্ছা! কবেন, তিনি নিশ্চয়ই 

নীলোতপলের পত্রধাবে শনীলভাছেদনে টগ্যত ভইয়াঙেন”। পৰে তিনি 

বৃক্ষান্তবালে অবস্থিতি করিয়া শকুন্তলাঁকে নিবীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

শকুস্তলা অনসুয়াকে বলিতেছিলেন,--“সথি অনস্থয়ে, প্রিয়ংবদা আমার 

বকলখানি অত্যন্ত কষিয়া বাঁধিয়াছে, তুমি তাহা একটু শিথিল করিয়া দাও”। 
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অনস্থয়া তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রিয়ংবদা বলিয়া উঠিলেন)--4বে 

তোমার বক্ষ বিস্তারিত কৰিতেছে, আপনার সেই যৌবনকেই গালি দাও ?, 

শকুন্তলাঁকে দেখিতে দেখিতে রাঁশা বলিতে লাগিলেন,__ “আহা বন্ধলই 

ইনাব অলঙ্কাবশ্রী । শৈকাললগ্ন পদ্ম যেমন রূমণীয়। এবং চন্দ্রের কলঙ্কে 

যেমন তাহার "শাঁভা বিস্তার কবেঃ এই শম্বীও তমনি বন্ধলে অতিমনোরমা 

হইয়া উঠিঘাছেন | অথবা সভাবস্রন্দর বস্ত্র যাহা কিছু ভউক না, সকলই 

অলহ্কাঁবের কার্ধা করিতে পারে | 

সেই সনয়ে একটি বকুলবৃক্ষ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছিল । শকুস্তলা 

ভাঁহা দেখিস! সণাদিগকে  ধলিলেন,-“বামুকম্পিত পল্লবাঙ্গুলীতে এ 

সকুলবৃক্ষটি নাদাকে শ্ীন্ব যাইবার জন্য ডাকিতেছে। অগ্রে উতারই সন্মান 

কবা যাক” | এই বলিয়! সনি ব্রক্ষটির নিকটে গেলে, প্রিরংবদা বলিয়া 

উঠিলেন,_এসখি শকুন্তলে, ব্রখানে একটু দাড়াও, তুমি নিকটে আসায় 
বকুল ব্ক্ষটকে যেন লতা-ননাথ বোধ হইতেছে 1” শকুস্তলা কহিলেন) 

“এই জন্য5 কুণি প্রিয়ংবদা |" প্রিয়ংবদাব কথাটি সতাই বলিয়া বাজার 
মনে হইল। এবং তিনি তখন শকুন্তলার অধরে নবকিসলয়রাগ, বানু তে 

কোমল বিটপশোচা ও সর্বাঙ্গে বিকসিত নবযৌবনকে কুস্থমরাশির ন্যায় 

লেভ্িনীয় দখিতেছিলেন | 

শকুমুলা সাধ কনিয়। একটি নবমালিকার নাম বনক্গ্যোতসস। বাখেন, 

স্টে সহকাবাঙ্গে জড়াইয়া উঠে। তাহাব দেচন ন! হওয়ায় অনসুয়! 

বলিলেন,-_“সথি শকুষ্তলে, সহকারেব স্বয়ন্বরবধূ এবং তুমি যাহার 
নাম বনজেগাতস। রাঁশিয়াভ সেই নবমালিকাটিকে কি ভুলিয়া গেলে ?” 

শকুন্তলা টত্তর দিলেন,_“তাহা হইল আপনাকেও ভুলিয়া যাইব । 
দেখ সখি, রমণীয় কালে এই বনদম্পতির কেমন মিলন ঘটিয়াছে। 

বনজ্যোত্সসা। নবকৃম্থুমযৌব্নভরে আশ্রয়কাজ্ষিণী, আর সহকারটিও 



৮ কাবকথা | 

সিগ্ধপল্লবে তাহারই যোগ্য আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে”* ৷ এই বলিয়া তিনি 

তাহাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদা৷ তথন বলিয়! 

উঠিলেন,_-“অনস্য়ে, শকুন্তলা কি জন্ঠ এতক্ষণ ধরিয়া! বনজ্যোতন্ঠকে, 
দেখিতেছে তাহা কি জান ?” অনস্থয়া উত্তর দিলেন,_-*আমি কিছু 

স্থির করিতে পারিতেছি না,কথাটি কি বল ।” প্রিয়ংবদা, তখন বলিয়া দ্রিলেনঃ 
--বনজ্যোত্স। যেমন অনুরূপ পাদপে মিলিতা হইয়াছে, শকুন্তলার হচ্ছ 

তাহারও যোগ্য বর লাভ হয় ।" “উহা তোমার নিজেরই অভিলাষ” বলিয়া 

শকুন্তল। কলসী নত করিয়া জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

শকুন্তলার বিবয় চিন্তা করিতে করিতে মাজার মন ক্রমেই তাহার 

প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু সন্দেহে তাহার জয়কে আন্দোলিত করিয়াও 

তুলিতেছিল । তপস্থিকন্যা শকুস্তলার প্রতি তাহার অনুরাগসঞ্চার যুক্তিযুক্ত 
কিনা, হহাহ তাহার চিন্তার বিবয় ইয়া উঠে 1 রাজা বলিতেহিলেনঃ-- 

“শকুত্তল! কি ধধির অসবর্ণ! পত়ীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা 

তাহাতে সন্দেহের প্রয়োজন কি? হনি নিশ্চয়হ ক্ষত্রিয়ের পরিগ্রহযোগ্যা । 

তাহা ন! হইলে, আমার অবিচলত মহামন ইনার অভিলাধা হহবে কেন? 

কারণ, সঙ্জনদিগের বস্ত্র প্রত সন্দেহস্থলে অন্তঃকরণ প্রবৃত্তিই প্রমাণ- 

স্বরূপ হইয়া থাকে । যেযাহা হউক, ইগার প্রকৃত পরিচয়টি জানিতে 

হইবে | ধাহার। সব্ংশজাত ও ধন্মপরায়ণ, ধন্মরক্ষার প্রতি সততই 

তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; তাই ধর্মপ্রাণ রাজ। দুষ্যস্ত শকুস্তলার প্রতি 

অনুরাগরণারকে ধশ্মের নিকষ-পাধাণে কধিত করিয়াহ লহয়ছলেন, এবং 

সেহ জন্)হ তাহ। উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়৷ উঠে । এই সময়ে একটি ব্যাপার 

ঘটিল। বিকপিত কুস্মরাশতে ভূবিত নবমালিকায় মধুকরসকল 

নিপতিত হহতেছিল , শকুস্তলার জলসেচনে একটি মধুকর নবমালিকা 

পরিত্যাগ করিয়! তাহার বদনসমীপে ধাবিত হইল, শকুস্তল৷। সথীদিগকেও 
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তাহ! বলিলেন । ব্যাপ|রটি রাজার নিকট বড়ই রমণীয় বোধ হইল। তিনি 

সম্পৃহ নয়নে দেখিতে দেখিতে মধুকরটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
__“চঞ্চল অপাঙ্গে যুক্ত কম্পিত নেত্রনীলোৎপল বার বার স্পর্শ, কর্ণসমীপে 

আসিয়৷ যেন কি গুপ্ত কথা বলিবার জন্য মৃছু মু ধ্বনি এবং স্ন্দরীর 

করচাঁলন|য় রতিসর্ধস্ব অধরও পান করিতেছ। আনরা তত্ব অন্বেষণ 

করিয়াই মরিলান, কিন্তু নধুকর। তুনিই ধন্য; | ছুষ্ট মধুকর কিছুতেই 

নিবৃত্ত হইতেছিল না। শবকুস্তলা তথন অন্যদিকে যাওয়ার অভিলাষ 

করিলেন, মধুকরও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অবশেষে তিনি সেই ছুধিনীত 
দুষ্ট নধুকরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সখীদিগকে আহ্বান 

কারতে লাগিলেন । সখাঁর! উত্তর দিলেন,_-“আনরা রক্ষা করিবার কে? 

দুমত্তকে স্মরণ করঃ-_রাজাহত তপোবনের রক্ষক” | 

আশ্রনবাসিনীগণেয় সম্মূধে যাইবার জন্য রাজা স্থযোগ অন্বেবণ 

করিতেছিলেন, এক্ষণে অবসর বুবিয়। আস্মপ্রকাশে অভিলাষী হইলেন । 
তিনি প্রথমে অদ্ধোচ্চারিত ভাবে “ভয় নাই শুয় নাই” বলিয়া আপনার 

রাজভাব স্মরণ করিলেন) ও তাহা জ্ঞাত হইয়া পড়ার বিষয়ও চস্তা করিতে 

লাগিপেন। পরে কি বলিবেন, স্বির করিয়া লইলেন | মধুকর তখনও 

শকুত্তলাকে পরিত্যাগ করে নাই; তিনি যেদিকে যাহতেছিলেন, সেও 

সেইদিকে চলিতেছিপ। শকুস্তলা সখীদিগকে তাহা বলিতে লাগিলেন? 

সহমা৷ রাজ। তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ছুবিনীতদ্দিগের 

শান্তা পুরুবংশীয় রাজা দুষ/স্তের শাসনকালে মুগ্ধা তপস্থিকন্যাগণের প্রতি 

কে অশিষ্ট ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছে?” অকম্মাৎ রাজাকে উপগ্থিত দেখিয়া 
সকলে কিছু লজ্জিত ও বিম্মিত হইলেন। অনন্য়৷ রাজাকে বুঝাইয়া” 

বলিলেন,--«আর্্য, কোন প্রকার অত্যাহিত ঘটে নাই। আমাদের প্রিয় 

সথী মধুকরতাড়নে কিছু ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন মাত্র।" রাজা তখন 



১০ কবিকথা । 

সশকুক্তলার অভিমুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন)-*আপনার তপোবৃদ্ধি 

হইতেছে ত”? শকুস্তলা কিন্তু ভয়ে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন ৷ অনস্থয়া তাহার 

উত্তরে বলিলেন,._“জম্প্রতি বিশিষ্ট অতিথি লা করিয়া বটে।”' তাহার 

পর তিনি শকুন্তলাকে বলিতে লাগি লন১,_-“সখি শকৃস্তলে, বুটীবে গিয়া 

ফলমিশ্র অর্থ আনয়ন কর, এই ঘটোদক পাছ্য হংবে | রাজা বলিয়া 

উঠিলেন, “ভাপনাদের সত্য ও প্রিক্স বাকোই আতিথ্য লাভ হইয়াছে ।” 
প্রিয় বদা এতক্ষণ নীরব ছিলেন ! এইবাব খিনি বাজাকে অন্যগন। করিয়া 

কতিলেন,“এই প্রচ্ছায় শীতল সপ্তপর্ণবোদক!ম় আর্য, যুহনুকাল উপবেশন 

কবিয়া শ্রম শান্তি করুন 1” রাভাঁও উত্তব পিলেন*- “আপনাবাও ত 

ভলমেচনে পবিশ্রান্তা হয়া পড়িয়াছেন 1 তখন আনস্থয়। বলিতে 

লাগিলেন, - “সখি শকুস্তলে, আমাদের অভিথিসেবাই কর্তব্য । তাই 

বলিতেছি এস, এখানে সকলে নিলিয়া বমি 1” তাহার পর সকলে তথায় 

উপবেশন কবিলেন । 

শকুন্তলার গুভি পুর্ব ভইতেই বাজার 'অন্ুবাগের সঞ্াব হইয়াছিল । 
রাঁক্ষাকে 'দখিগ্চা শকুম্থলাঁব ও চিন্তচাঞ্চলা উপপ্থিত হইল । তিনি যথাপাঁধা 

চিন্তপংযদের চেষ্টা: কলিতেছিলেন বটে, কিন্ত ভাব জবয়ে ধীনে ধীবে একটি 
শ্রুদ বটিকান শষ্টি তইতে লাগিল | শকুন্তলা মনে হনে বতিতেছ্ছিলেন+ 

“উভাঁকে “দিয়া আনার মনে তপোবনবিনোধী বিকারের উৎপত্তি হইতেছে 

কেন 2” শা ভীভাদিগের সকলকে শিরীক্ষণ কবিয়! কভিলেন,- «আহা । 

আপনাদের যেনন সানি বয়স,সৌতার্দটিও সেইরূ" রদণীয় 1৮ রাজার আকৃঠি 
দেখিয়া ৪ কগানার্জী গুনিয়া প্রিয়্ংবদা চুপে চুপে অনহথয়াকে বলিতে 

ছিলেন.__“ হনহ্ুয়ে, কে এই চতুর ও গম্ভীর আকৃতি পুরুষটি “তুর ও প্রিয় 

আলাপনে 'মাপন।র প্রভাব বিস্তার করিতেছেন ?” নস্থয়া কহিলেন? 

“সখি, আমার 9 কৌতুহল হইতেছে । থাক, ইভাঁকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি ।' 
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তাহাঁর পর তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেনঃ “আর্য্যের মধুর আলাপে 

বিশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন বাঁজর্ধিবংশটি আপনি অলঙ্কত 

করিয়াছেন, এবং কোন দেশের জনগণকেই বা বিয়োগে উতৎকণ্টিত করিয়া 

তুলিয়াছেন । আর কি নিথিত্তই বা এই স্থুকোঁমল শরীরে তপোঁবনাগমনের 

ক্লেশস্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ?” 

রাজার পরিচয় জানিবার ভন্য শকুত্তলাঁও বাকুল হইতেছিলেন 1 

অনস্য়া তাহার বাকুলতার নিবৃত্তি করিয়া দিলে, শকুস্তল] মনে মনে 

বপ্িতে লাগিলেন, “হৃদয়, উৎকণিত তইও নাঁ। তুমি যাহা চিন্ত। 

করিতেছিলে, অনস্য়া তাভাই বলিতেছে 7" 

এইবার রাঁজ1 সঙ্কটে পড়িলেন । তাহার পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা ছিল ন', 

অথচ মিথাা। বলাও অভিপ্রেত নহে । কাজেই আত্ম প্রকাশ বা আত্মগোপন 

তীতার পক্ষে ছুরূহ তইয়া উঠিল । অবশেষে তিনি কৌশল কবিয়া বলিতে 

আরম্ত করিলেন, “পুরুবংশীয মহারাজ তুবাস্ত আমাকে ধর্মাধিকাঁরে নিযুক্ত 

করিয়াছেন । তপন্থষিগণের ক্রিয়াকলাপ নির্বদ্বে সম্পন্ন হইতেছে কি না 

ানিবাঁন জন্য আমি ধর্মাবণ্যে আসিয়াছি 1" সে কথায় অনসুয়া কহিলেন, 

তাহা তইলে ধর্দ্চারিগণ এক্ষণে সনাথ হইল বলিতে তইবে ৮ সেই 
সময়ে শতুন্তলার শবীরে অন্থরাগলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সখীর! তাহ! 

লক্ষ কবিতে আরম্ত করিলেন । রাঁজাঁব অনুরাগও তাহারা বুঝিতে 

পারিয়াছিলেন । তখন দুই সখীতে চুপে চুপে শকুন্তলাকে বলিলেন,_-. 

“আজ দি ভাত কথ নিকটে থাঁকিতেন । তাহা হইলে ভীবনসর্বস্থ দিয়া 

এই বিশিষ্ট অতিথিকে কৃতার্থ করিতেন ৮” শকৃত্তলা উত্তর দিলেন,_ 

“তোমরা দূর হও, একটা কিছু মনে করিয়াই এইব্ূপ বলিতে, আমি আর 

তোমাদের কোন কথাই শুনিব না 1, 

শকুত্তলার প্ররুত পরিচয় জানিবার জন্য বাজার যারপরনাই 



১২ কবিকথা । 

কৌতুহল হইতেছিল। তাঁই তিনি সখীপিগকে বলিলেন,__“আপনাদের 
সবীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞ/স। করিতে ইচ্ছা করি।” “ইহা ত আনাদের , 

প্রতি অনুগ্রহ” বাঁলয়া তাহারা উত্তর দিলেন। তখন রাজা 

জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান কথ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বাঁলয়া প্রচার ; 

অথচ আপনাদের সথা তাহার কন্তা হহলেন কিরূপে ?” 

অনহ্য়। বালতে লাগিলেন॥,“নহাপ্রহাব রাজাষ কোবিক বিশ্বানিত্রই 

সখার জনক। পিতানাতার পরিত্যক্ত কন্ঠাকে প্রতিপালন করায় তাত 

কথই এক্ষণে হহার [পিতা 1 শকুন্তলার পরিত্যাগের কথ শাঁশয়া রাজার 

কোতুহল বাঁড়া ডঠিল, তিনি তখন আমূল বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন । 
অনহ্য়। জানাহরা [দলেন যে, গোতমাভারে বখন বিশ্বামত্র ডগ্র তপস্তায় 

প্রবৃত্ত হলেন, তখন শঙ্ককুল দেবশণ তাহার তপোখদ্রের জগ্ঠ অগ্গর। 

মেনক।কেে পাঠাহয়। দেন। বসন্তাগনে তাহার ডন্সদকর রূপ দেখিয়। 

রাজাঁষ আভভ্ূত হহয়া পড়েন । 

রাজা তথন বুবিয়া লহলেন,-শকুণ্তলা অদ্দরাগর্ভেহ জন্মগ্রহণ 

করিয়াছেন । তাহ হিনি বাঁলতে লাগিলেন,_-"'মাচ্ষাতে এক্ূপ রূপের 

সম্ভব হয় না । কারণ, বণগ্ধ(তল হহতে কখনও প্রভ।-তরল জে)াতর ডদয় 

হহতে পারে ন। 17” সে কথায় শকুস্তল। লজ্জায় অধোমুখা হ্হয়া রিলেন । 

মনোরথের পথ প্রন।বিত হহতেছে জানিয়া রাজ ডৎফুল হহয়। 

উঠিতেহিগেন । কিন্তু শকুস্তলার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে অতিবাহিত 

হইবে, তাহাও জানিবার জন্ত উত্কপ্ঠিত হহতেছিলেন । এপিকে প্রিয়ংবদ। 

ঈষত হান্তের সহিত শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে রাজাকে 
বপিলেনই আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, বেন আরও কিছু 

বলিতে হচ্ছ করিতেছেন ।” শুস্তল৷ তখন অঙ্ুলী হেলাহয়া প্রিয়ংবদাকে 

তর্জন করিতে লাগিলেন । 



অভিজ্ভানশকুন্তল। ১৩ 

প্রিয়ংবদার কথায় রাজা উত্তর করিলেন,_-“আপনি যথার্থই অনুভব 

করিয়াছেন। সচ্চরিতের শ্রবণলালসায় আমার আরও কিছু জিগ্গান্ত 
আছে 1 

প্রিয়ংবদা কহিলেন,--“আপনি কিছু বিচার করিবেন না, তপস্বীরা 

অবাধ প্রশ্রেরই ইচ্ছা করেন ৮ 

রাজা তখন বলিতে আরম্ত করিলেন __“আপনাদের সখী কি সম্প্রদান 

পর্য্যন্ত সংযতভাবে তাপসব্রতে রত থাকিবেন ; অথবা নিজ নেত্রসাদৃহো 

প্রিয় হরিণাঙ্গনাগণের সহিত আজন্মই বাস করিবেন, তাহাই জানিতে 

চাহিতেছি 1” 

প্রিয়ংবদ্দা বলিলেন-_-“আর্ধ্য, ধন্মীচরণেও এ জন পরবশ ৷ তৰে অনুরূপ 

বরপ্রদ্ানে গুরুর সংকল্প আছে বটে 

তখন বাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,__ণতাঁহা হইলে, আমার 

প্রার্থনা অপূর্ণ রহিবে বলিয়া মনে হয় না| হৃদয়, তবে অভিলাষে পর্ণ 

হও। এতক্ষণে তোমার সন্দেহের নির্ণয় হইয়া গেল। যাহাকে তুমি 

গ্সি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে, এখন তাহা স্পর্শক্ষম রত হইয়া উঠিল।” 

প্রিয়বদার কথায় শবুন্তপা বিরক্ত ও ত্ুদ্ধ হইতেছিলেন। তিশি 
অনস্থয়াকে বলিয়। উঠিলেন,_-“আমি চলিয়া যাইতেছি |” 

অনস্য়া ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, শকুন্তলা উত্তর দিলেন”_ 
এপ্রিয়ংবদার এই সকল অমন্ধদ্ধপ্রলাপ আধ্যা গৌতমীকে জানাইবার 

জন) যাইতেছি 1” 

তাহাতে অনহ্থয়া কহিলেন, _-“বিনা আতিথ্যে এই বিশিষ্ট অতিথিক্কে 

পরিত্যাগ করিয়। স্বচ্ছন্দভাবে গমন করা উচিত নহে 

শকুত্তলা কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়! বাইতে উগ্তত হইলেন । 

রাজা তখন শবুস্তলাকে ধরিবার ইচ্ছা, আবার পরক্ষণেই আত্মনংযম 



১৪ কবিকথা । 

করিয়া মনে মনে বলিতে লাঁগিলেন,__“ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, 

অনুরাগীর চিত্তবৃত্তি তাহার শরীরচেষ্টার সদৃশীই হইয়া থাকে । আমি 
মুনিকন্যার অনুসরণ করিতে গিয়া জিতেশ্রিয়তার জন্য বেগরোধ 
করিলাম, এ স্থান হইতে উিত না হইয়াই যেন যাইতে লাগিলামঃ আবার 

ফিরিয়াও আসিলাম ।৮ 

এ দিকে প্র্িয়ংবদা শকুন্তলাকে ধরিয়া ফেলিলেন, ও বলিয়া উঠিলেন,__ 

“তোমার যাওয়া উচিত নহে 1” শকুপ্তলা “কেন বাইব না” বিলে, 

তিনি উত্তর দিলেন,--“তুমি আমার ছুই কলসী জল ধার; এস, অগ্রে 

আপনাকে মুক্ত কর, পরে যাহতে পার ।” এহ বলিয়া সবলে তাহাকে 

নিবারণ করিতে লাগিলেন । 

এ ব্যাপারে রাজা বলিয়া উঠিলেন,_পশুদ্রেত বৃক্ষসেচনে ইনি 

পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বোধ হইতেছে । দেখিতেছেন না, ঘটোৎ- 

ক্ষেপণের জন্য ইহার স্বন্ধ অবনত হহয়া পাঁড়য়াছে, পাণিতল লোহিত 

হইয়া উঠিয়াছে, শ্বাসারধিক্যে বক্ষন্থল ঘন ঘন কম্পিত হহতেছে, বনে 

স্বেদজল বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহাতে কর্ণ ভূষণ শিরীষকুস্ুমকে 
নিষ্পন্দ করিয়া রাখিয়াছে। তত্র হহার একহস্তবদ্ধ কেশপাশ বিকীর্ণ 

হইয়া পড়িয়াছে । আমিই হ হাকে খণঘুক্ত করিতেছি |” 
এই বলিহা তিনি আপনার জঙ্ুরী উন্মোচন করিয়া দিতে উদ্যত 

হইলেন । অঙ্গুরাতে রাঞ্জার নামঘুদ্রা দেখিয়! অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদ! 

পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা তাহ৷ বুঝিতে পারিয়! 

বলিলেন,--“আপনারা অন্ত কিছু মনে করিবেন না। আমি রাজ- 

পরিজন, আমাকে রাজপুরুষ বলিয়াই জানিবেন ।” 

তখন প্রিয়ংবদ! বলিয়া উঠিলেন,--.“থাক, অন্গুবীমোচনে প্রয়োজন 

নাই, আপনার কথাতেই ইহাকে খণযুক্ত করিলাম ।” 



অভিজ্ঞানশকুম্তল। ১৫ 

তাঁহার পর তিনি হাসিতে হাসিতে শকুস্তলাকে কহিলেন,--“সখিঃ 

এই দয়]লু মার্ধ। অথবা মহারাজ তোমাকে খণমুক্ত করিলেন, এক্ষণে তুমি 

যাইতে পার |” 

শকুস্তলার আর যাইতে মন উঠিতেছিল না ; তাই তিনি মনে মনে 
বলিতোছলেন,- “যদি আপনার উপর প্রভুত্ব থাকে, তবেই ত যাইতে 

পারিব 1" তাহার পর তিনি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া 

[প্রংবদাকে কহিলেন, 'ভুনি আমাকে ছাড়িয়া দিবার বা ধরিয়া 

রাধিবার কে ?' 

শকুস্তলগাব ভাব দেখিয়া রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_-“আমি 

(যমন ইহার অতি অনুর ₹১ ইনিও কি আমার প্রতি সেইরূপ? তাহ 

হইলে আমার প্রার্থনার পথ প্রসারিত দেখিতেছি। কারণ, যদিও ইনি 

আনার কথায় নিজের কথা মিশাইতেছেন না, তথাপি সাদরে আদার" 

কথাগুলি শুনিতেছেন। বদিও আমার আননসম্মুথে অধিককাল 

থাকিতে পারিতেছেন নাঃ তথাপি অগ্ত বিষয়ে ত ইহার দৃষ্টি অনেকক্ষণ 
শিপতিত হইতেছে না।” 

সেই সমরে এক কাঁও উপস্থিত হইল । বাজসৈন্যেরা বাজার অন্বেষণে 

আশ্রমের দিকে আগমন করায়, অশ্বক্ষুরে উখিত ধূলিরাশি সান্ধ্য হৃর্য্ের 

গায় পাটলবর্ণ শলভপমূের মত আত্রব$্ললগ্র শাখাসমূহে শোভিত 
মাশ্রমপাদপচরে নিপতিত হইতে লাগিল। একটি বনহস্তী রথদর্শনে 

ভাত হইয়া তীব্র আঘাতে বৃক্ষকল ভগ্র করিতে করিতে স্কন্ধে একটি 

দৃশ্ত সংলগ্ন করিয়া পাদদ্বারা লতাজাল আকর্ষণে বন্ধন-রজ্জুর ন্যায় তাহাতেই 
"বদ্ধ হইয়া মৃগকুলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে তপশ্ত;র মুর্তিমান্ বিদ্- 

টন্ধপ ধন্দীরণ্যে প্রবেশ করিল । তাহাতে তপস্বিগণ শঙ্কিত হইয়া রাজার 
[সৃগয়ায় আগমনে এই সকল ঘাঁটতেছে জানাইয়। পরস্পরকে সাবধান 
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করিতে লাগিলেন । বাজাও বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সৈন্ঠেরা 

তাহারই অন্বেষণে আসিয়া এই গোলযোগ বাঁধাইয়াছে । তখন তিনি কিরয়া 

যাওয়ারই ইচ্ছা করিলেন । হস্তীর আশ্রমপ্রবেশে ভীত হইয়া অনস্থয়া ও 

প্রিয়ংবদা কুটীরে যাইবার জন্ত রাজার নিকট অনুমতি চাহিলেন, রাঁজাঁও 

অনুমতি দিলেন, এবং যাহাতে আশ্রমপীড়া না ঘটে, তাহারও চেষ্টা করিবেন 

বলিয়া ভানাইলেন । তাহাঁর পর সকলে উতিত হহয়। গমনে উদ্যত হইলেন। 

বাইবার সময় অনহ্য়! ও প্রিয়ংবদা রাজাকে বলিলেন __ আর্য, আপনার 

“কানরূপ আতিথ্া করা তয় নাই, তাই পুনর্র্শনের কথ! জানাইতে লজ্জা 

বোধ করিতেছি 1৮ রাজা! উত্তর দিলেন,__“ওকথা বলিবেন না, আপনাদের 

দর্শনেই আমার সম্মানলাভ ঘটিয়াছে |” 

তখন তিন সখীতে মিলিয়া কুটীরের দিকে যাইতে লাগিলেন । 

(কন্কু শকুস্তলা নানা ছল করিয়া বিলম্ব করিতেছিলেন, পরে সকলে চলিয়! 

গেলেন । রাজার কিস্ক নগরগমনের হচ্ছ! হইতেছিলন! 1 তিনি অনুচরগণকে 

ইয়া তপোবনের নিকট শিবিরসন্লিবেশের অভিপ্রায় করিলেন । শকুম্তলার 

নিকট হইতে তিনি আপনর ননকে ফিরাইতে পারিতেছিলেনন1 । যাইতে 

যাইতে রাজা :বলিতেছিলেন,_-“শরীর অশগ্রে ঘাইতেছে বটে, কিন্তু মনি 

তাঁহার অপরিচিতের ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে ছুটিয়৷ চলিরাছে। পতাকার বন্ড 

যেমন প্রতিকূল বায়ুভরে বিপরীত দিকে উড়িয়া যায়, আমার মনেরও সেই 
দশা ঘটিতেছে |”? 

(২ ) 

রাজার সঙ্গে 'মাঁধব্য নামে তাহার এক প্রিয়সহচর আসিয়া. 

-ছিলেন। মাধব্য ব্রাহ্মণসস্তান, কাজেই মৃগয়ামোদ তাহার তত 

ভাল লাগিত না। সর্বদা টরাজভোগে পরিতৃপ্ত থাকায়, টিষ্টান্ই 
ভাহার' একমাত্র প্রিয়পদ্াার্থ ছিল 1 রাজার সহিত অশ্বারোহণে মুগয় 
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লিপ্ত থাকিয়। মাঁধব্য সর্ধাঙ্গে বেদন| অনুভব করিতেছিলেন । গ্রীম্মকালে 
মৃগঃ বরাহ, শার্দ,লপ্রভৃতির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ছায়াহীন 
বনে বনে ভ্রমণ» গলিতপত্রযুক্ত গিরিনদীর কটুজল পান ও অবেলায় 
শূল্যমাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়! উঠেন। 

গাত্রবেদনায় রাত্রিতে তাহার ভাল করিয়! নিদ্রা হইত না। প্রভাতে 

ব্যাধগণের বনপ্রবেশকোলাহলে তাহার সামান্য নিদ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া 
যাইত। আবার শকুস্তলার দর্শনাবধি রাজার মন অন্যরূপ হওয়ায়, 

মাধব্য তাহার নগরগমনাশ! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । মুগয়াকষ্টের পর 

এই নগরগমনের বাধাকে তিনি ব্রণের উপর বিস্ফোটকের ন্যায় মনে 

করিতে লাগিলেন । মুগয়৷ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য মাধব্য রাজাকে 

দেখিয়া অঙ্গবৈকল্যের ভানে প্রবৃত্ত হইলেন । 

শরাসন হস্তে বনপুষ্পমালাভূষিত! যবনীগণে পরিবৃত হইয়া রাজা সেই 

সময়ে আগমন করিতেছিলেন । শকুস্তলার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া 

পড়িয়াছিলেন । 
আসিতে আসিতে বাজ বলিতেছিলেন,__“শকুস্তল! আমার প্রিয়তম! 

বটেন, কিন্তু তিনি ত স্থুলভা নহেন। মন আবার তাঁহার ভাব- 

দর্শনে, আশ্বস্ত হইয়া উঠিতেছে। মদন অক্ৃতার্থ হইলেও পরস্পরের 

অভিলাষ অন্ুরাগবৃদ্ধিই করিয়া থাকে |” তাহার পর তিনি ঈষৎ 

হাস্য করিয়। বলিতে লাগিলেন, অনুরক্ত ব্যক্তি নিজ অভিপ্রায়ের 

ন্যায় অভিলধিত জনের চিত্ববৃত্তি .মনে করিয়া উপহাঁসাম্পদ হইয়। 

উঠে। মুনিকন্যা আপনার স্বভাবস্ুন্দর বিলাসে অন্যদিকেও নয়ন 

প্রেরণ করিয়া ন্সিগ্ঠভীবে যে দৃষ্টিনিক্ষেপে করিতেছিলেন, নিতন্বের 
গুরুভারের জন্য যে মন্দ মন্দ যাইতেছিলেন, 'বাইও না” সখীর এ অন্থু- 

রোঁধ-বাক্যে তাহার প্রত অনুয়াসহকারে যাহা বলিতেছিলেন, সে 

২ 



১৮ কবিকথা। 

সকল আমার প্রতি অন্ুরাগের জন্যেই বোধ হইতেছিল। অনুরাশী 

সমস্তই আপনার স্টায়ই দেখিয়া! থাকে 1” 
র|জাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিদূষক মাধব্য কহিলেন,--“বযস্তয। 

আমার হস্তপাদ প্রসারিত হইতেছে না, কথাতেই তোমার জয় উচ্চারণ 

করিতেছি?” | 

রাজা তাহার গাত্রবেদনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্ষক উত্তর 

দিলেন,__“নিজেই -চক্ষু আকুল করিয়া আবার অশ্রপাতের কারণ জিজ্ঞাসা 

করিতেছ ?1” 

রাজা! তাহ] বুঝিতে ন। পারায় মাধব্য আবার বলিতে লাগিলেন,_ 

"যেমন নদীবেগে বেতসের কুন্জলীলা ঘটে, সেইরূপ তুমিও আমার এ দশ! 

করিয়া তুলিয়াছ ।” 
তাঁঙার পর তিনি বনে বনে মুগয়ার জন্য তীহার যে গাত্রবেদন! 

হইয়াছে, রাজাকে স্পষ্ট করিয়া তাহ! বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাকে 

অনুগ্রহ করিয়া অন্ততঃ একদিনও বিশ্রাম করার জন্য পরিত্যাগ করিতে 

বলিলেন । | 

শকুস্তলার চিন্তায় রাজারও মৃগয়ার উৎসাহ হইতেছিল না । মাধব্যের 

কথাটি সাহার ভালই লাগিল, তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন)_-ত্বীরো- 

পিত গুণ: সংযোভিতসায়ক ধন্ুটি আমিত আর বুগকুলের প্রতি নমিত 

করিতে পাঁরিতেভি ন!, তাহারাইত একত্র সহবাসে প্রিক্তমাকে ঘুগ্ধ 

বিলোকনের উপদেশ প্রদান করিয়াছে” । 

উদ্তর ন। পাওয়ায় মাধব্য বলিলেন,--“তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ? 

আমার অরণ্যে রোদনই সর হইল |” 
তখন ভাসিতে হাসিতে রাজা বলিয়া! উঠিলেন,---“আর কি ভাবিব, 

সুহৃদ্বাঁক্য অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়াই চুপ করিয়া আছি।” 
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সে কথায় মাধব্য “চিরজীবী হও” বলিয়৷ রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন 

ও উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন । 

রাজা বলিলেন,_ “একটু থাকঃ এখনও আমার কথার শেষ হয় নাই 1” 
বিদুষক রাজার কথাটি কি জানিতে চাহিলে, রাজা উত্তর দিলেন, 

“বিশ্রানকালে আমার একটি স্থকর কার্ষ্য তোমাকে সাহাধ্য করিতে 

হইবেশ। 

মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,_-“তাহা কি মোঁদকথ গুন ? ভাল, নিমন্ত্রণটা 

গ্রহণ করা গেল 1” 

“কি তাহা পরে বলিতেছিঃ, বলিয়া রাজা! দৌবারিককে আবান 

করিয়! সেনাপতির আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন । মুহূর্ত মধ্যে সেনাপতি 

তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,--“মুগয়াঁয় 
দোষ দুষ্ট ভইলেও মহারাজের পক্ষে তাহা কিন্তু গুণন্বরূপই বোধ হইতেছে । 

কারণ, গিরিচর মাতঙ্গের ন্যায় তাহার দেহটি ্ননবরত ধনুণ্ডণের 

আশ্ফীলনে পূর্বভীগে কঠিন, রবিকরসহিষুণ এবং স্বেদলেশের সম্পর্ক- 

রহিত হইয়। উঠিয়াছে। তাহা রুশ হইয়া! উঠিলেও প্রকাওতার জন্য সে 
কুশত্বও লক্ষিত হইতেছে না। দেবশরীরটি কেবল প্রাণসারেই পরিণত 

হইয়াছে ণ” 

সেনাপতি জয় উচ্চারণ করিতে করিতে রাজার নিকট অগ্রসর 

হইলেন এবং শ্বাপদপূর্ণ অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্যত্র অবস্থান 
করা উচিত নহে বলিয়! প্রকাশ করিলেন । 

সে কথায় রাজ! বলিলেন,---“মৃগয়ানিন্দক মাধব্যই আমাকে মন্দোৎসাহ 
করিয়াছে বা 

সেনাপতিরও মৃগয়ার ইচ্ছা ছিল না। তিনি চুপে চুপে মাধব্যকে 

বলিলেন,--“সখে, তুমি বাধাপ্রদানে স্থির হইয়৷ থাক, আমি ইহার চিত্ত- 
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বৃত্তির অন্থসরণ করিয়া দেখি*। তাহার পর তিনি রাজাকে বলিতে 

লাঁগিলেন,_“ও মৃর্থটার প্রলাপে কর্ণপাত করিবেন না, মৃগয়ায় কি ফল 
আপনিইত তাঁহার নিদর্শন » তাহার পর তিনি মুগয়ার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া 

ব'ললেন,_“মৃগয়া মেদ নষ্ট করিয়া উদরকে কৃশ এবং শরীরকে লঘু ও 

কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে । তাহা হইতে প্রাণিগণের ভয়ুক্রোধজনিত চিত্ত 

বিকার জানিতে পারা যায় । তত্ভিম্ব চলিত লক্ষ্যে শরসন্ধান দিদ্ধ হয়। 

হ্ৃতরাং ইহার ব্যসনাপবাদ সম্পূরূপেহ'মিথ্যা”? | 

মাঁপব্য বিরক হইয়া বলিয়া উঠিলেন-. “মহারাজত প্রকুতিস্থ হইঘা- 

ছেন। বনে বনে বেড়াইতে বেড়ীইতে তুমি কোন দিন না কোন দিন নর- 

নাসিকালোলুপ 'ভল্ল কের যুখে পড়িবে 1৮ এই বলিয়া ভয়ও দেখাইলেন । 

রাজার মন শকুস্তলার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিল, তিনি মৃগয়ায় 
যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন ন, সেই জন্য সেনাঁপতিকে নিবান্ত হওয়ার জন্য 

আদেশ দিয় কহিলেন),_- “আশ্রমের নিকটে থাকায় সোনার কথ! ভাল 

লাগিতেছে ন'। অদ্য মহিষের! মুহুমুর্ছ শঙ্গ তাড়না করিয়া নিপানে 

অবগাহন করিতে থাকুক, মৃগকুল তরুচ্ছায়ে বসিয়া ন্বৌমন্ছন অভ্যাল করুক, 

বরাহগণ নিংশক্কচিত্তে পন্থলে মুস্তা উৎখনন করিতে থাকুক এবং আমার 

ধঙ্গকও জ্যাবন্ধন শিথিল করিয়া বিশ্রান লাভ করুক*। ট 

সেনাপতি অগত্যা সম্মতি দান করিতে বাধ্য হইলেন । রাজা দৃগক্পা- 

সহচরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং সৈন্গণ যাহাতে তপোবনে 

কোনরূপ উপদ্রব না করে) তাহারও আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি 

সেনাপতিকে সুম্পষ্ট রূপেই বুঝাইয়া বলিলেন --*শমপ্রধান তপোধনদিগের 

মধ্যে এমন গুড় দাহাত্মক তেজ আছে যে, স্পর্শানুকূল সুর্ধ্যকান্ত মণির 

ন্যায় তাহা অন্য তেজ দ্বারা অভিভূত হইলেই আপনি প্রজ্লিত 

হইয়! উঠে” | 
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সেনাপতি চলিয়। গেলে রাজা দৌবারিককেও বিদায় করিয়া দিলেন। 

মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,__“এন্থান ত নিমরক্ষিক হইল, এক্ষণে চল, লতা- 

বিতানে রমণীয় পাদপচ্ছায়ার আপনে উপবেশন করিবে | 

তাহার পর উভয়ে তাহাই করিলেন । নির্জনে বসিয়! ছুষ্যস্ত মাঁধব্যের 

সহিত শকুন্তলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন, ইহাতে তাহার হৃদয়ের ভার 

কিয়ৎপরিমাণে লঘু হইয়া আদিল । কারণ, প্রিয়জনসহ আলাপনে ভার গ্রস্ত 

হৃদয় লঘু বলিয়াই প্রতীত হয়। রাজ! কহিলেন,_-“মাধব্য তোমার চক্ষের 
সফলতা হয় নাই। কারণ, তুমি দর্শনায় বস্তু দেখিতে পাও নাই”" । 

মাধব বলিয়া উঠিলেন,__“কেন, তুমি ত আমার সন্মুখেই রহিয়াছ।”? 

রাজা কহিলেন) -“সকলেই আপনাকে সুন্দর দেখে। আশ্রম ললাম- 

ভূত! শকুত্তলার দর্শন তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই ।”' 

মাধব্য ইহার অবসর দেওয়া উচিত নহে, মনে করিয়! বলিলেন,_-সে 

কি বয়শ্ত, শেষে কি তোম।র তপস্থিকন্ায় অভিলাষ জন্মিল ? 

রাঙা উত্তর দিলেন) -“পরিহার্্য বস্ততে কখনও পুরুবংশীয়দিগের 

মন ধাবিত হয় না। শকুস্তল। মেনকাঁর কন্যা, আকন্দবৃক্ষোপরি 

নবমন্লিকা হইতে বিচ্যুত কুস্ুমটির ন্যায় মাতৃপরিত্যক্তা শকুস্তল৷ কথের 

করগত। হইয়াছিলেন।” 

মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন,_ «তোমার দেখিতেছি আকণ্ঠ পিগু- 

থঞ্জীর ভোজনের পর কিছু তিত্তিড়ীতক্ষণের অভিলাষ হইয়াছে। 

নতুবা যাহার ভাঙার স্্রীরতনে পরিপূর্ণ, তাহার আবার বনবাসিনীতে 
স্পৃহা কেন!” 

রাজা বলিলেন,_-“তুমি তাহাকে দেখ নাই বলিয়াই এরূপ উক্তি 
করিতেছ। অধিক কি আর বলিব ; সেই লাবণ্য প্রতিম! দেখিয়৷ বোধ হয়, 
বিধাতা তাহাকে প্রথমে চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া পরে সজীবিত করিয়া- 
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ছিলেন। অথবা সৌন্দর্য্যরাঁশির দ্বারা তাহাকে .মনে মনেই গড়িয়! তুলিয়া 
ছিলেন। ফলতঃ ইহা বিধাতার নৃতনরূপ স্ত্রীরতরস্থ্টি। বিধাতার সামর্থ 
ও তাহার দেহলাবণ্য দেখিয়ই আমার এইক্প অনুমান হইতেছে ।”” 

মাধব্য কহিলেন,_-“যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে র্ূপবতীগণ 

প্রত্যাখ্যাত হইল দেখিতেছি 1” 

রাজা আবার বলিতে লাগিলেনঃ--“আমি মনে করিতেছি, অনাস্বাত- 

পুষ্পসদৃশ, নথাক্ষতকিসলয় ত্লুলা, অনাবিদ্ধরত্ব প্রতিম, অনাস্বাদিত লবমধুসমঃ 

এবং পুণ্যরাশ্ির অথগ্ুধলন্বরূপ তাহার সেই পবিত্র রূপ, না জানি কোন্ 

ভাগ্যবানের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে 1” 

মাধব্য শুনিয়া কহিলেন.-_ “তবে তাহাকে শীঘ্রই পরিত্রাণ কর) পাছে 

তিনি কোন ইনগুদীতৈল-সিক্ত-নস্তক তপস্থীর হাতে পড়িয়া যাঁন। 
রাজা! বলিলেন,_“শকুস্তল! পরাধানা, তাহাতে আবার তাহার গুরুজন 

নিকটে নাই । কাছেই কেমন করিয়া সে আশা করিতে পারি ।" 

মাধব্য রাজার প্রতি শকুস্তলার অস্গরাগলক্ষণের কণা জিজ্ঞাসা করিলে, 

রাজা উত্তর দিলেন,_-“তপস্থিকন্যারা স্বভাবতঃই অপ্রগল্না, তাহাকে 

যেরূপ লক্ষ্য করিয়াছি শুন। আমার দিকে দৃষ্টি পড়িলে, তিনি তাহ। অমনি 

ফিরাইয়া লইতেছিলেন, অন্য কারণে ঈষৎ হাসিতেও ছিলেন, জিতেক্দিয়তার 

জন্য প্রদার নিবারিত হওয়ায় তাঁহার অনুরাগ ব্যক্তও হয় নাই, গুপ্তও 

থাকে নাই।”, 

গ্ুনিয়া মাধব্য বলিয়া উঠিলেন,--“তাহা হইলে দেখিবামাত্র তোমার 
ক্রোড়ে আসিয়া বসেন নাই ?" 

রাজা আবার বলিতে লাগিলেনঃ-_ “লজ্জাশীল! হইলেও' পরম্পর বিযুক্ত 

হইবার সময়ে তিনি এইক্সপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কয়েক পদ 
যাইতে যাইতে কুশাস্কুরে চরণক্ষত হইয়াছে বলিয়া তিনি অকম্মাৎ দাড়াইয়! 
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রহিলেন, বৃক্ষশাখায় বক্ষল লগ্ন না হইলেও তাহা! বিমোচন করিতে করিতে 

মুখখানি ফিরাইতে লাগিলেন ।” 

তখন মাঁধব্য কহিলেন,_-“তবে আর কি, আমার বোধ হইতেছে ইহা 

তোমার গন্তব্য পথের উপযুক্ত পাথেয়। এক্ষণে আর বিলম্ব কি, পাথেক্সটি 

লইয়া লও। আমি দেখিতেছি, তুমি তপোবনকে পবন করিয়া তুলিলে 1” 

রাজা বলিলেন, -““রহগ্ত রাখ, এখন বল দেখি কি করিয়া কিছুকাল 

এখানে অবস্থিতি কর! যায়? তপশ্বিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমার 

পরিচয় অবগত ভইয়!। থাঁকিবেন 1” 

মাধব্য উত্তর দিলেন,-_ “তাহার চিন্তা কি? নীবাবের যষ্ঠাংশসংগ্রহের 

জন্য থাকিয়া যাও 1” 

রাঁজা বলিলেন, -4মুখ, তপন্থীরা সামানা রাজস্ব প্রদান করেন না। 

তাহাদের নিকট যে কর থাকে, তাহা রত্ররাশি অপেক্ষাও মূল্যবান । দেখ, 

অন্য লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত কর ক্ষয় হইয়া যায়! কিন্ত তপস্বী- 

দিগের নিকট হইতে আমরা তপগ্তার বষ্ঠাংশস্বরূপ অক্ষয় করই প্রাপ্ত 

হইয়! থাকি |” 

সেই সময়ে তপস্থীরা আলাপন ক'রতে করিতে রাজার নিকটে আিতে- 

ছিলেন । যজ্বিপ্রনিবারণের জন্য রাজীর অবস্থানই তাহারা ইচ্ছা করিতে" 

ছিলেনণ রাজা তাহাদের ধীর প্রশান্ত স্বর শুনিয়া আগমঙ্গের কথা 

বিদূুষককে জানাইয়। দিলেন। সহসা দৌবারিক আসিয়৷ নিবেদন করিল যে, 

ছইজন তপস্বী দ্বারদেশে উপস্থিত। রাজা অবিলম্বে তাহাদিগকে 

আঁনিতে বলিলে, দৌবারিক তাহাই করিল । তপস্থিত্বয় রাজস্মীপে উপস্থিত 

হইয়। তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। তাহার পর একজন বলিয়! 

উঠিলেন১_“ইহার শরীর তেজংপূর্ণ হইলেও তাহাতে বিশ্বাম স্থাপন করিতে 

পার যাঁয়। অথবা! রাজা ও খধিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। 
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কারণ, খধিরা যেমন আশ্রমে বাস করেন, ইনিও সেইরূপ গাহ্স্থ্য আশ্রম 
অবলম্বন করিয়া আছেন, খধিদিগের তপোন্ু*গনের ন্যায় ইনিও প্রজা- 

পালনে প্রত্যহ তপঃ সঞ্চয় করিতেছেন। তাই “রাজর্ষি' এই পুণ্য শব্দ 

চারণমিথুন ত্বারা গীত হইয়া ত্বর্গ স্পর্শ করিতেছে ।” আর একজন 

বলিতেছিলেন, _“'এই অর্গলসদুশ দীর্ঘ বাহুতে ভূষিত মহাবীর একাকীই 
ষে সমুদ্রের শ্তামসীমামগ্ডিত সমগ্র ধরিত্রী ভোগ করিতেছেন, তাহা! বিচিত্র 
নহে। কারণ, দৈত্যগণের সহিত শক্রতায় বন্ধ সুরধুবতীগণ ঠহার 

আরোপিতগুণ ধনুকের ও ইন্দ্রের বজ্েরই বিজয় কামনা করিয়া 

থাকেন ।” 

তাহার পর তীহার! রাজার জয় উচ্চারণ করি'ল, রাঁজাও তাহা দগকে 

অভিবাদন করিলেন। অবশেষে “রাজার মঙ্গল হউক” বলিয়! তীহার। 

আপনাদের আনীত ফল উপহার দিলেন। প্রণাঁমসহকারে বাঁজা তাহা 

গ্রহণ করিয়! তাহাদের আগমনের কারণ ্রিজ্ঞাসা করিলে, তপস্বীরা 

বলিতে লাগিলেন) 'মিহবি কথ্ধ নিকটে না থাকায় যাহাতে বাক্ষাসরা 

যজ্ঞ বিদ্ধ করিতে না পারে, তজ্জন্য আপনাকে সারখির সহিত কয়েক 

রাত্রি অবস্থান করিতে হইবে 1৮" 

“অনুগত হইলাম? বলিয়! রাজ! উতর দিলেন । 

বিদুষক চুপে চুপে বলিলেন,--'তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা 
অনুকূল! হইয়া উঠিল দেপিতেছি 

রাড1 তখন সারথিকে শর|সন সহ রথ আনিবার জন্য দৌবারিককে 

দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। তপক্বীরাঁও সানন্দে বলিয়। উঠিলেন,_- 

«আপনার এই কার্ধ। পূর্ববপুরুষগণেরই সদৃশ হইয়াছে । আপরগণের 
'ভয়দানরূপ যজ্ঞে পুরুবংশীয়েরাই দীক্ষিত ৮” 

রাজ। আবার প্রণাম করিয়৷ বলিলেন,--“আপনারা অগ্রে গমন করুন, 
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আমি পশ্চাৎ যাইতেছি 1” সে কথায় তপনস্থীরা রাজার জয় উচ্চারণ 

করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । 

তপস্থিদ্বয়ের গমনের পর রাঁজ। মাঁধব্যকে বলিলেন,_দবয়স্ত শকুস্তলা- 

দর্শনের ইচ্ছা আছে কি ?' 

মাধব্য উত্তর দিলেন)_-“'প্রথমে ছিল বটে, এক্ষণে নিশাচরের কথা 

শুনিয়া নিজের প্রাণ লইয়াই ব্যস্ত ইয়া পড়িয়াছি ৮ 

রাজা কহিলেন,_ “মামার নিকট থাকিলে তোমার সে আশঙ্কা 

'ঘটিবে না।”? 

এই সময়ে আবার দৌবারিক সংবাদ আঁনিল যে, বাঁজমাতার 

আজ্ঞা বহন করিয়া করভক নামে অনুচর রাজধানী হইতে আগমন 

করিয়াছে । রাজ! তাহাকে পাঠহিয়া দিতে বলিলে, করভক আসিয়া 

জানাইল যে, আগামী চতুর্থ দিবসে রাজনাঁতার ব্রতোপব।সের পারণ, সেদিন 
রাজাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে । এক দিকে তপস্থীদিগের ও অপর 

দিকে মাতার আদেশ, ইহার কোনটি অগ্রে প্রতিপালনীয় স্থির করিতে 

অশক্ত ভইয়া, রাজা অত্যন্ত চিন্তিত ভইয়া পড়িলেন। মাধব্য তাহাকে 

ত্রিশন্ুরে ন্যায় মধ্যস্থলে থাকিতে উপদেশ দিলেন। মাঁধব্যের কথা 

শুনিয়া রাজা বলিলেন,--“সত্য সত্যই আমি ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছি । 

নদীর শ্রোত পুরঃস্থিত শৈলে প্রতিহত হইয়া যেমন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 
পড়ে, আমার মনও এই বিভিন্ন কার্ধ্যঘ্বয়ের জন্য ছুই দিকেই ধাবিত 

হইতেছে ।” 

সে যাহাহউক, রাজা অবশেষে তপন্বীদিগের আদেশই শিরোঁধার্য্য 

করিলেন। কিন্তু মাতার আদেশরক্ষার জন্যও শ্রাভৃতুল্য মাধব্যকে 

রাজধানীতে যাইতে বলিলেন । মাধব্য জানাইলেন যে, তিনি রাক্ষসভয়ে 
ভীত নহেন। রাজাও তাহা। মানিয়া লইলেন+ কিন্তু তাহাকে যাইবার 



*৬ কবিকথা। 

জন্য অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । অবশেষে মাধব্য সৈশ্তসামস্তনহ 

যুবরাজের ন্যায় যাত্রা! করিলেন । 

রাজ। মাধব্যকে চঞ্চলমতি জানিয়া অন্তঃপুরে শকুস্তলা বৃত্তান্ত প্রকাশের 

ভয়ে তৎসমস্ত মিথ্যা বলিয়া! তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিতে 

লাগিলেন,_-“আমরাই বা কোথায়, আর অব্যক্তমনোরথ মুগশিশুর সহিত 

বর্ধিত সেই তপস্বিকন্যাই বা কোথায়? আনি যাহা বলিয়াছি সে সকল 

পরিহাসো-ক্ক, সত্য বলিয়া তাহা মনে করিও না” 
মাধব্যও তাহাই বিশ্বাস করিয়া মুগয়া ও নিশাচরের হস্ত হইতে 

নিষ্কতিলাভের আশায় এবং রাজভোগ ও মিষ্টান্রের লালসায় রাজধানী 

অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 

(৩) 

মাঁধব্যকে বিদায় দিয়! রাজা বজ্ঞরক্ষার্থে নিযুক্ত হইলেন । হুষ্কারের স্তায় 

ভীভার জ্যানিধোষ শ্রনিবামাত্র নিশাচরেরা পলায়ন করিতে লাগিল, বাণ- 

সন্ধানের প্রয়োজনই হইল ন1 | 'তপোঁবনে শাস্তি স্থাপিত হইলে,রাজ অত্যন্ত 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সত্বরই তাহাকে 

নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে তইবে । কিন্তু শকুত্তলার অংশা তিনি কেমন 

করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন? শবুস্তলা-চিন্তায় রাজা দিন দিন কশ ও 

মলিন হইয়া উঠিতেছিলেন। ছুষ্যস্ত তপস্তার প্রভাব ও শকুস্তলাকে' পরা- 
ধীনা জানিয়।ও আপনার হৃদয়কে নির্ুত্ব করিতে পারেন নাই। পুষ্পবাণ 

এবং চস্ত্রমাও বিরহকাতর তীহার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছিলেন। কারণ, 

কুন্ুনশর সুকোমল হইলেও রাজার নিকট বন্ত্রসাঁর.বলিয়া বোধ হইতেছিল, 

এবং শীতল চন্ত্ররশ্মিও অগ্নিসম তইয়া উঠিতেছিল । শবুস্তলার দর্শন ব্যতীত 

তাহার শান্তির আর উপায় ছিল না। 

একদিন মধ্যাহ্ সময়ে রাজা মালিনী তীরস্থ লতামণ্ডুপের দিকে 
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অগ্রসর হইলেন । তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আতপবেলায় 

শকুন্তলা সথীদের সহিত সেই লতাকুপ্জে গমন করিয়া থাকেন। তাই 

আসিবামাত্র তথাকার সটান ও অরবিন্দস্থরভি পবনস্পর্শে 

তাহার বিরহতপ্ত অঙ্গ শীতল হইয়া উঠিতে লাগিল ৷ লতামগুপের 
দ্বারে অগ্রসর হইযা রাঁজা পাগুব্ণ বালুকাস্তরে নিম্োরত অভি- 

নব পদচিহ্ন দ্বার। বুঝিতে পারিলেন যে, শকুস্তল! তাহার সখীদের সহিত 

তন্মধ্যেহ প্রবেশ করিয়াছেন। রাজার অনুমান সত্যই হইয়াছিল । বাস্ত- 

বিক অনুরাগকাতরা শকুস্তলা আতপজ্বলা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া 

পড়েন, সথার। তজ্জন্ত উশীরঃ মুণাঁল, নলিনীপত্রপ্রভৃতির সংগ্রহে প্রবৃত্ত 

হন, কগশিষ্েরাও ক্চতগিনা গৌতমীর হস্ত দিয়া যজ্জীয় শাস্তিজল 

প্রেরণের ব্যবস্থা করেন,ঠাহার! শকুস্তলাকে কের জীবনস্বরূপই জানিতেন । 

তাহার পর সীরা শকুস্তলাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া, পদ্মপত্র দ্বারা ব্যজন' 

করিতে থাকেন ৷ কিন্ত শকুস্তল! প্রথমে তাহার কিছুই অনুভব করিতে 

পারেন নাই । এমন কি সখারাঃ নলিনীপত্রবাতে তিনি সুস্থ হইতেছেন কিন! 

জিজ্ঞাসা করিলে, শকুস্তল! বলিয়া উঠেন, তোমরা কি আমায় বাতাস 

করিতেছ”” ? ইহাতে সখীর। বিষ হইয়া পরম্পরের মুখাবলোকন 

করিতে আরম্ভ করেন । 

রজ। লতামগুপের বাহিরে অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া এই সমস্ত 

লক্ষায করিতেছিলেন । শকুন্তলার প্রবল অন্ুস্থাবস্থা দেখিয়া তিনি 

বলিতে লাগিলেন, “ইহার এরূপ দশা কি আ'তপতাপে ঘটিয়াছে ; 

কিংবা আমি যাহা মনে করিতেছি, সেই কারণে হইয়াছে? অথব। 

সন্দেহের প্রয়োজন কি? বক্ষোলিপ্ত উশীরে, শিথিল মুণালবলয়ে প্রিয়- 

তমার অসুস্থ শরীরটিও রমণীয় বোধ হইতেছে! মদন ও নিদাঘের সমান 

ভাপ হইলেও গ্রীন্মপরাধে যুবতীগণকে এরূপ সুন্দর দেখায় না” । 
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এদিকে সখীরা! বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজার দর্শনাঁবধিই 
শকুত্তলার এইন্সপ বিকার ঘটিয়াছে। তাহার পর অনস্ুয়া শকুত্তলাকে 
বলিলেন,_“প্রিয়সথি ! আমরা ইতিহাসনিবন্ধাদি হইতে যেরূপ অন্ুবাগ- 
লক্ষণের কথ শুনিয়াছি, তোমাকে দেখিয! তাহাই বোধ হইতেছে, অবশ্ঠ 
আমরা এ বিষয়ে অনভিগ্রা। এক্ষণে তোমার সন্তাপের কাবণ কি 
প্রকাঁশ করিয়া বল, বিকাঁরের কারণ না৷ জানিতে পাঁরিলে প্রতীকারারন্ত 
অসম্ভব?” 

শকুন্তলা সহসা কোন কথা বলিতে পারেন নাই । কিন্তু প্রিয়ংবদা 
যখন তাভাকে মনোবাথা উপেক্ষা না করার 'ও দিন দিন কশ হওয়ার উল্লেখ 
করিয়া, লাবণ্যনয়ী ছায়ামাত্র অবশিষ্ট থাকার কথা বলিলেন, তখন শবস্তলা 
উত্তর না দিয়া পারিলেন না'। প্রিয়'বদাঁর কথা শুনিয়া বানাও বলিয়া 
উঠিলেন, _“প্রিয়ংবদা যথার্থ ই বলিয়াছেন । প্রিয়তঘার আননে কপোল 
দুইটি ক্ষীণ তইয়! উঠিয়াছে, বক্ষস্থলের কঠিনতা শিথিল তইয়! প'়তেছে, 
মধাভাগ কশতর দেখাইতেছে, স্বদ্ধ দুইটি অত্যন্ত অবনত ভইয়া পড়িতেছে, 
তাহার ছবিটিও পা এবর্ণ দেখাইতেছে । এই অন্ুবাগঞ্িষ্টাকে পতরশোধণকারী 
মলয়ানিলে স্পৃষ্টা মাধবীলতার স্ায় শোচনীয় এবং প্রিয়দর্শনাও বোধ 
হইতেছে ।? 

সখীদিগকে শকুন্তলা বলিতে আরস্ত করিলেন, “তোমাদের নিকঠ ভিন্ন 
আর কার কাছেই বা বলিব, কিন্থ আমার কথায় তোঁনরা কষ্ট পাইবে 1” 
তখন ছহ সখীতেই বলিয়া উঠিলেন,--“সেইজন্যইত আঁনাদেরও এত 
'নির্বন্ধ | তুনি কি জান না, ছুঃখ প্রিয্ঙ্গনে বিভক হইয়া! গেলে তাহার 
বেদন! সহ করা যাঁয় ?+ 

শকুস্তলার মনের কথা জানিবার জন্য রাজা অত্যন্ত উৎসুক হইয়। 
পঁড়িয়াছিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন,--“সমছুখনুথভাগিনী সথীগণের 



অভিজ্ঞানশকুন্তল । ২৯ 

জিজ্ঞাসায় কিশোরী যে মনোব্যথার কারণ না বলিবেন এমন নহে, 

ইনি ব্দনখানি ফিরাইয়া বার বার আমার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে 

ষ্টিনিক্ষেপও করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহার মনের কথাটি কি শুনিবার 
জন্য অধীর হইয়া পড়িতেছি 1 

সখীদের কথায় তখন শকুস্তল! বলিয়া ফেলিলেন | “যেদিন হইতে 
সেই তপোবনরক্ষিতভা রাজ্মধি আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়াছেন, 

সে অবণ্ধ আমার এই দশ| ঘটিয়াছে |”, 

শু নয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,_ণ্যাহা শুনিবার তাহাত শুনিলাম । 

যেমন বর্দারস্তে অদ্ধ-শ্য।মদিবস জীবলোককে তাপপ্রদান করে, ও তাহার 

নির্বাপণও ঘটায়, মদনও আমার প্রতি সেইরুপ হইয়া উঠিয়াছে।” 

শকুন্তল! আবার বলিতে লাগিলেন,_-“যদি তোমাদের অভিমত হয়, 

তাহা হহলে সেই রাজধির যাহাতে অনুকম্পা লাভ করিতে পারি, তাহারই 

উপায় দেখ । নতুবা আমার তিলোদক সেচনের ব্যবস্থা কর 1” 

শকুম্ভলার কথায় রাজার সংশয় ছিন্ন হইয়। গেল । তখন প্রিয়ংবদা 

চুপে চুপে অনহ্য়াকে  বলিলেন,_-“অনন্যয়ে, শকুস্তলার অনুরাগ 

অনেক দূর অগ্রসর হ্ইয়াছে। তাই সে কালহরণে অক্ষম হইয়া 

পড়িয়াছে। যাহার প্রতি সথীর অনুরাগ বদ্ধ হইয়াছে, তিনি 

/পুরুবংশের ললামন্বরূপ । তাই বলিতেছি, তাহার অভিলাষের 

অন্থমোদন করাই উচিত 1 

অনস্য়াও প্রিয়ংবদার সহিত একমত হইলেন। তাহার পর প্রিয়ংবদ! 
শকুস্তলাকে বলিতে লাগিলেন,_-“দখি, সৌভাগ্যক্রমে তুমি অস্থুক্ূপ 

পাত্রেই অন্ুরাগিণী হইয়াছ। সাগর পরিত্যাগ করিয়া মহানদী কি 

অন; কোথাও অবতরণ করিতে পারে? পল্লবিতা অতিযমুক্তলতা 

সহকারকেই আশ্রয় করিয়া থাকে 1” 



“৩০ কবিকথা । 

শুনিয়া রাজা বলিলেন,_-“বদি "বিশাখা তাঁরাঘয় শশাহ্ছলেখার 

অন্থুবর্তন করিতে পারে, তাহা হইলে অনস্য়া ও প্রিয়ংবদার শকুস্তলার 
অভিলাষে অনুমোদন করা - বিচিত্র নহে 1 

অনহ্য়া প্রিয়ংবদাকে কহিলেন,--এক্ষণে কি উপায়ে গোপনে ও 

সত্বর সথীর মনোরথ পূর্ণ করা যায় ?, 

প্রিয়ংবদ! উত্তর দিলেন'_-গোপনভাবেরই বিষয় চিন্তা কর, সত্রে 
কর! ছষ্কর নহে +” 

অনহ্য়া তাহা কিরূপ ভিজ্ঞাস! করিলে, প্রিয়ংবদা বলিতে 

লাগিলেনঃ_তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ধি সখীর প্রতি স্সেহ দৃষ্টি 

নিক্ষেপে নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই কয়দিনে 

জ্াগরণক্রেশে কুশ ভইয়া উঠিয়াছেন 1 
সেকথা শুনিয়া লাজাও বলিয়া উঠিলেন, _-“সত্য সত্যই আমি অরূপহ 

হইয়াছি বটে। প্রতি নিশি নাহুতে অপাঙ্গ ন্যস্ত করায় তাহাতে প্রসারিত 
মনস্তাপে উদগত উষ্ণ অশ্রধারায়,। কনকবলয়ের মণিসকল বিবর্ণ হইয়া 

উঠিতেছে, এবং যাহা কখনও জ্যাঘাঁতচিহ্ন স্পর্শ করে নাই, এক্ষণে সে বলয় 

বার বার প্রকোষ্ঠ হইতে পরিজুষ্ট হইয়! পড়ায়, তাহাকে সরাইয়া দিতে 

হইতেছে ।”” 

সখীরা শকুস্তলার অভিলাষপুরণের উপায় স্থির করিতেছিলেন। 

কিছুক্ষণ চিন্তার পর প্রিয়ংবদা বলিলেনঃ_-“রাজর্ষির নামে একথানি 

প্রণয়-লিপির ব্যবস্থা হউক, আমি তাহা পুষ্পে আবৃত করিয়! 

'নির্শালযছলে তাহার হস্তে দিয়! আসিব 1” 

অনসুয়! বলিয়া উঠিলেন,--“এনুম্দর উপায়ে আমারও অভিমত । 

এক্ষণে ইহাতে শকুস্তলাই ঝ| কি বলে 1” 

শাকুস্তল! উত্তর দিলেন,-*তোমাদের আজ্ঞায় কে অমত করিবে ?% 
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তখন প্রিয়ংবদ! বলিতে লাগিলেন,_-«“তাহ। হইলে আপনার কথারশ্ত 
করিয়া একটি ললিত পদবন্ধন চিন্তা কর 1 

শকুন্তলা উত্তর দিলেন,__সখি, তাহ। ভাবিতেছি বটে। কিন্ত পাছে 

অবজ্ঞাত হই, সেই ভয়ে হৃদয় কাপিয়া উঠিতেছে ৷” 
রাজা তখন সানন্দে বলিয়া কেলিলেন,_-«“অয়ি ভীরু, তুমি যাহার 

অবজ্ঞার আশঙ্কা করিতেছ, সেই তোমার লাভের জন্য সমুতস্ুক হইয়া আছে । 

যাচকে লক্ষী লাভ করিতে বা নাও করিতে পারে, কিন্ত লক্ষ্মী যাহাকে 

ইচ্ছ। করেন, মেকি কখনও দুল ভ হয় ?”, 

সখীরাও বলিয়া উঠিলেন,_-“সখি, তুনি আম্মগ্ডণেরই অবমানন! 
করিতেছ। কে বল দেখি, ব্সনাঞ্চলে স্সিপ্ধকরী শারদী জ্যোতস্সা নিবারণ 

করিয়া থাকে ? 

শকুন্তলা তখন ঈষংতাসাসহকারে কহিলেন,_“তাহা হইলে আমিও 
আরম্ভ করিতেছি |” 

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং চিন্তা করিতে 

লাগিলেন । রাজাও তখন নিনিমেষে শকুন্তলাকে অবলোকন করিতে- 

ছিলেন । পদরচনাঁকালে তাহার ভ্রলতা উন্নমিত এবং কপোলও 

রোমাঞ্চিত, হইয়া উঠিতেছিল। তাহাতে রাজার প্রতি অনুরাগই 
ব্যক্ত হইতেছিল। তাহা বুঝিতে রাজারও বিলম্ব ঘটে নাই। পদ 

চিন্তা করিয়া শকুস্তলা সথীদিগের নিকট লিখিবাঁর উপকরণের কথা 

বলিলেন । প্রিয়ংবদা তাহাকে শুকোদর-কোমল নলিনীপত্রে নখন্ারা 

লিখিতে বলিলেন। শকুন্তলা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

শকুন্তলার পত্র লেখ! শেষ হইলে, তিনি সথীদিগকে এইরূপ পড়িয়া 

শুনাইলেন,-__“নির্দয় ! আমি তোমার মন জানি না, কিন্ত তোমাতে 
অনুরক্ত হওয়ায়,অম্কুরাগানল আমার অঙ্গকে অহনিশ সম্তাপিত করিতেছে ।” 



৩২ কবিকথা। 

বাজ! থাকিতে ন! পারিয়া! লতামগ্ুপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুস্তলাকে 

কক্ষ্য করিয়। বলিতে লাগিলেন,--“কৃশার্গি! সে অগ্নি তোমাকে সন্তাপিত 

করিতেছে বটে, আমাকে কিন্তু একেবারেই দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। দিবস 

চন্ত্রকে যেরূপ ম্লান করে, কুমুদিনীকে সেরূপ করিতে পারে না।” 

রাজাকে সমাগত দেখিয়া সখীরা বলিয়া উঠিলেন,--“অবিলম্বী 

মনোরথন্বন্ূপ আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতে ছি'»। 

শকুন্তলা উঠিবার চেষ্টা করিলে, ছুষ্যস্ত তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া 
বলিলেন, কুনুমশয়নে লগ্ন এইমাত্র ম্লান মুণালভঙ্গে সুরভি সর্বত্র প্রবলতাপে 

সম্তাপিত, তোমার অঙ্গলতিক। সৎকারের যোগ্য নহে 2 । 

অনহৃয়া৷ বাজাকে বয়স্ক সম্বোধন করিয়া, শিলাতলে উপবেশনের জন্ত 

অনুরোধ করিলেন। 

রাজা, উপবিষ্ট হইলে, শকুস্তল! লঙ্জ/বনতভাবে অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন । তাহার পর প্রিয়ংবদা রাঁজাকে বলিলেন,--“আপনাদের 

পরস্পর অন্ুরাগের লক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । সথীন্সেহে আমি 

আরও কিছু «লিতে ইচ্ছা করি'” । 

রাজ ্টভ্তর দিলেন,_'কিছু গোপন রাখিবেন না, অসম্পূর্ণ কথায় 

অন্গতাপ জন্দে , 

তখন প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেন,-_-“বিপন্রের হুঃখহরণই রাজধর্ম, এক্ষণে 

আমাদের সথীর ভীবন দান করিয়। আপনি সেই ধর্মপ্রতিপালন করুন” । 

রাজা উত্তর দিলেন,_“আমাদের উভয়েরই প্রণয় নমান, 'কাজেই 

আমিও অনুষ্কৃহীত হইলাম” । 

শকুত্তলা সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়৷ কহিলেন, _-“অন্তঃপুরবিরহকাতর 
রাজধির নিকট এ অনুরোধের প্রয়োজন কি?” 

শুনিয়। রাজা বলিলেন,--“হৃদয় সন্নিহিত! তুমি আমার অনন্পরায়ণ 
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হৃদয়কে যদি অন্যরূপ মনে কর, তাহা! হইলে মদনশরহত আমি আবার 
হত হইলাম” । 

পরে অনস্ুয়া রাজাকে আরও বলিতে লাগিলেন, _-“আমরা 
শুনিয়াছি, রাজাদের মতিষীর সংখ্যা থাকে না । কিন্ব আমাদের প্রিয়সখীর 
জন্য আমর! যেন পরিণামে ছুঃখ না পাই ।” 

রাক্তা উন্তর দিলেন; সমুদ্র-রসন! পৃথিবী ও আপনাদের সখী এই 
ছুইজনকেই কেবল আমার প্রিয়তমা বলিয়া জানিবেন।+ 

সথীর৷ তাহাতে সন্তোষ লাঁভ করিলেন। তাহার পর প্রিয়ংবদ 

একটি মুগশাবককে তাহার মাতার নিকট পৌছাইয়া দিবার ছলে লতামগ্ডপ 
তইতে নিক্রান্গ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলে, অনস্থয়া তাহাতে সম্মত 

হইলেন, এবং ছুই সখীতে মিলিনা তথা! হইতে যাইতে উদ্ত হইলেন । 

শকুত্তলা বলিলেন,_-«“আমাকে একাকিনী রাখিয়া তোমরা কোথায় 
যাইতেছ? তোমাদের একজন আমার নিকট আইস” 

সখীরা উত্তর দিলেন,--*স্বয়ং পৃথিবীনাথই তোমার নিকট 

রহিলেন ।”' 

সথীদের গমনে শকুন্তলা কিছু উতৎকন্তিতা হইলেন । রাজা তাহাকে 

ব্যাকুল হইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন,_-“তোমার আরাধয়িতা ত নিকটেই 

আছে ।* এক্ষণে শীতল ক্ান্তিনাশে সমর্থ নলিনীদলের তালবৃস্তে কি বাতাস 

করিব, অথব। পদ্মের ন্যায় আরক্ত চরণ ছুইটি অগ্ষে স্থাপন করিয়া যথা- 

স্থথ সংবাহন করিতে থাকিব ? 

শকুস্তলা উত্তর দিলেন,__“মাননীয় টিকা লতি রাজনাগাঙা 

ইচ্ছা করি না+”। 
তাহার পর তিনি লতামণ্ডপ পরিত্যাগ করিতে উদ্ভত হইলে,রাজা 

তাহাকে বলিলেন,--“এখনও দিবাবসান হয় নাই, তুমি এই কুস্ুমশয়ন ও 
৩ 



৩৪ কবিকথা। 

বক্ষোবসন পদ্মপত্রাদি পরিত্যাগ করিয়! পীড়িত কোমল অঙ্গে রৌদ্রে 

বাহিরে যাইতেছ কেন” ? 
শকুস্থলা তাঁহার কথা ন| শুনায়, রাজ! তাহাকে নিবারণ করিতে চেষ্ট! 

করিলেন । তথন শকুন্তলা বলিলেন,_-“পুরুবংশীয়ের এরূপ অবিনয় শোভা 

পাঁয় না, আমি স্বাধীন! নহি |» 

বাস্তবিক শকুন্তলার মনে অনুরাগ সঞ্চার হইলেও, তিনি চিন্তসংষম 

ও আত্মসংযমের জন্য আপনাকে সহসা স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে 

পারেন নাই । 

রাজা কহিলেন১--গুরুজনের ভয় নাই, মহষি ইহাতে পোষ গ্রহণ 

করিবেন না। কারণ রাঁজর্ধিকন্যার: গান্ধর্ববিধানের দ্বারা পরিণীতা 

হইয়া থাকেন, গুরুজনেরা লে প্রথার অনুমোদনই করেন ।” 

শকুন্তলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া রাজার বাধা অতিক্রমের চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন । 

রাজা বলিলেন, -%একটু অপেক্ষা কর ছাড়িয়া দিতেছি ।” 

শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন, -“কখন ছাড়িয়। দিবে ?” 

রাজা তখন উত্তর দিলেন,__“ভরনরের অপরিক্ষত কোমল সস্ভো- 

বিকশিত কুনুমের মধুপানের ন্যায় তোমার অধ্ররসের পিপাসা নিবৃত্তি 

করিয়াই ছাড়িয়া দিব 1, 
এই বলিয়া শকুন্তলার মুখ উন্ননিত করার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । 

শকুন্তলা কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজার হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন । 

এই ময়ে বাহিরে শব্ধ হইল, “ চক্রবাকবধূ সহচরকে সম্ভাষণ করিয়া 

লও, রজনী উপস্থিত 1৮ 

শকুগ্চল। ইহা সখীদের সন্ধেত বুঝিয়! রাজাকে কহিলেন,_-“আমার 
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অসুস্থত! শুনিয়া, আর্য্যা গৌতমী দেখিতে আসিতেছেন, আপনি বৃক্ষান্তরালে 

গমন করুন 1 

রাজার লতাধগুপ পরিত্যাগের পর গোতমী অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদার 

সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন । তিনি শকুস্তলার অন্থথের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে; শকুন্তলা “একটু বিশেষ” বলিয়া উত্তর করিলেন । তাহার পর 
গৌতমী শকুন্তলা শরীরে কুশোদক ছিটাইয়া দ্রিলেন, এবং বলিলেন-_ 
“ইহাঁতেই তোমার শরীর সুস্থ হইবে । এক্ষণে বেলা অবসান হইয়াছে, চল 

আমর! কুটারে যাই।? | 
অতঃপর শকুন্তলা শৃন্ঠজদয়ে গৌতনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমাভিযুখে 

যাত্রা করিলেন । যাইতে যাইতে তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, 
“হৃদয়, প্রথমে আযত্বস্ুলভ মনোরথে কাতরভাঁব পরিত্যাগ কর নাই । 

অনুতপ্ত হইয়া এক্ষণে সন্তাপিত হইতেছ কেন ? লতাগৃহ, তুমিত আমার 
সম্তাপ হরণ করিয়াঁছ, তাই “পুনর্বার সুখলাভের ইচ্ছায় তোমাকে আমন্তুণ 

করিতেছি ।+ 

শকুস্তলার প্রস্থানের পর রাজা আবার লতামগুপে প্রবেশ করিলেন, 

এবং তাহাকে শুন্য দেখিয়া দীঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 

বলিতে লাগিলেন, __“পপ্রার্থিত প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে পদে পদে বিদ্বই 

উপস্থিত হয়। ন্মুলোচনা বারংবার তজ্জনীতারা অধরোষ্ঠ আবৃত 

করিয়া, নিষেধবচনে বিহ্বল ও রমণীয় বদনটি যখন স্বন্ধদেশে 
ফিরাইতেছিলেন, আমি তখন অতি কষ্টে তীহার সেই মুখখানি 
উন্নমিত করিয়াছিলাম। কিন্তু কৈ চুম্বন করিতে ত পারিলাম না 1, 
তাহার পর রাজা কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন ন1। 
কিছুক্ষণ শকুস্তলার ত্যক্ত লতামগডপেই থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল। 
তথায় তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, শকুত্তলার সন্তপ্ত দেহভারবিক্ষিপ্ত কুন্ুম- 



৬৬ কবিকথা | 

শষ! শিলাতলে পড়িয়া আছে। নলিনীপত্রে নথে লিখিত দেই গ্রণয়- 

লিপিথানি এব' করত্রষ্ট মৃণাল-বলয়ও রতিয়াছে । এই সমস্ত দেখিতে 
দেখিতে তিনি সেই শকুন্তলীশূন্য লতাগ্হ হইতে সষ্সা নির্গত 

হইতে পারিতেছিলেন না । সেই সময়ে অদূরে শব্দ হইল, “রাজন, 

সন্ধ্যাকালীন ফজ্জঞকর্্্ম আবন্ত হওয়ায় বেদীতে অগ্নি প্র্জিত হইয়াছে, 

কিন্তু তাহার চারি পার্থে রাক্ষলগণের সান্ধ্য মেঘচ্ছটার ন্যায় কপিশ 

বর্ণ ছায়া ভীতি উৎপাদন করিয়া সঞ্চবণ করিতেছে 1" তাহ 

শুনিয়া রাজা অবিলহ্বে দেইদিকে ধাবিত হইলেন । 

(৮) 

রাজার প্রন্তাব অচিরেই কার্যে পরিণত হইল । দুব্স্ত ও শবস্তলা 

গান্ধর্ববিধানে পরিণীত হইলেন । ভাতার পর ব্রাভা শকুন্তলা ও 

তপন্বীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হন্ফিনাপুর অভমুণে যার! 

করিলেন । যাইবার সময় শকুন্তলা সঙ্গলনয়নে তীহাকে কবে লইয়া 

যাইবেন ভিন্তাসা করিলে, রাজা ক্বাভার আঅঙ্ুলাতে আ্বনামাঞ্চিত 

একটি অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া বলিয়া যান থে, ভাতার নামাক্ষরগণনা যে 

দিন শেষ হইবে, সে দিনহ শকুগ্লাকে লওয়ার জন্য তাহার লোক- 

ভন আসিয়া পভছিবে ! ছুষ্যস্ত শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করিয়া গেলেও 

সথীরা তাহার পতিগঙহে না যাহয়া অবধি নানারূপ জল্পনা কল্পনা 

করিতে লাগিলেন । পাছে রাজা শকুস্তলাকে বিন্মিত হন, ইহাই তাহা- 

দের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল । কিন্ত রাজার আকৃতিতে তদ্বিরোধী গুণ 

থাকা অসম্ভব মনে করিয়া, তাঁহারা আপনাদের আশঙ্কা দূর করিতে চেষ্টা 

করিলেন, আবার মহর্ধি কথইব! তাহাদের পরিণয়ে কি বলিবেন, সথীর৷ 
ইহছাঁও চিন্তা করিতে লাগিলেন । তবে অন্ররূপ পাত্রে মহধির শকুত্তলা” 

সম্প্রাদানের সম্ষর থাকায়, তাহারা সে বিষয়েও নিশ্চিন্ত হইলেন । 
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সহস। এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল । একদিন সখীরা যে সময়ে 
শকুস্তলার সৌভাগ্যদেবতার অ্চনার জন্ত পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত আছেন, 
এমন সময়ে শকুস্তল। অতিথিসৎকারের জন্য কুটীরঘারে অপেক্ষা করি- 

তেছিলেন. কিন্তু পতিচিস্তায় তিনি এরূপ তন্ময়ী হইয়া পড়েন ঘেঃ 

তাহার আত্মবিস্থৃতি পর্যন্ত ঘটিয়। উঠে । এই সময়ে স্বভাবকোপন মহ্ধি 

দুর্বাসা আতিথ্যলাভের জন্য কুটীরদবারে উপস্থিত হইয়।, নিজের উপ- 

স্থিতি জ্ঞাপন করেন । পতিধ্যানমগ্না শকুস্তল! মহর্ষির উপস্থিতি ব! তাহার 

জ্ঞাপন কিছুই লক্ষ্য করেন নাই । তখন ছূর্বাসা তাহাকে এই অভিশাপ 

প্রদান করিলেন যে, অতিথিরূপে আগত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তুমি 

যাহার চিন্তায় মগ্ন আছ, স্মরণ করাইয়। দিলেও “তামার কথা তাহার মনে 

পড়িবে না । শকুগ্তলা অভিশাপবাক্য পর্য্স্ত শুনিতে পান নাই, কিন্ত 

সবীরা শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া পড়েন । তাহার পর প্রিয়ংবদা মহবির 

পদ্দতলে নিপতিত হইয়া ছুহিতৃতুল্য শকুন্তলার প্রতি ক্রোধশান্তির জন্তু 

বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । মহযি বলিলেন আমার বাক্য 

অন্যথা হইবে না, তবে কোন অভিজ্ঞানাভরণদর্শনে এ শাপের মোচন 

হইতে পারে । সখীর! শকুস্তলার অঙ্ধুলীতে রাজার স্বনামাক্কিত অঙ্গুরী 

সন্নিবেশের কথা স্মরণ করিয়। কিরৎপরিমাণে নি শ্ন্ত হইলেন । তাহারা 

এই অভিশাপ ব্যাপার শকম্তলাকে অবগত করান নাই, কারণ উষ্ণজলে 

নব্মল্লিকাসেচন তাহাদের অভিপ্রেত ছিল ন1। 

মহর্ষি কথ সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রাতহেণমের 

সময়াবধারণের জন্ত শিষোরা আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, 

একদিকে চন্ত্র অন্ত যাইতেছেন, অপরদিকে রক্কিমাভা প্রকাশ করিয়! 

হুর্য্যের উদয় হইতেছে । তাহাদের উত্থানপতনের সহিত তাহারা যেন 

লোকদিগেরও স্ুখদূঃখের কথা! চিন্তা করিতে লাগিলেন । চন্দ্রের অন্তগমনে 
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কুমুদিনীকে ভ্রান দেখিয়! তাহারা প্রবাসগত-পতিবিয়োগবিধুরা অবলাগণের 
অসহৃ হুঃথের কথাই শ্ররণ করিতেছিলেন । প্রভাত উপস্থিত জানিয়! 
শিষ্যের! মহর্ষিকে তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ৷ মহর্ষি হোমায়াতনে প্রবেশ 

করিয়া অভীষ্ট কার্যযসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, এক অশরীরী বাণী তাহার 

কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল । তিনি তদ্দার! জানিতে পারিলেন যে, শকুস্তলা 

হুষ্যস্তের সহিত পরিণীতা! হইয়াছেন, এবং তাহার গর্ভসঞ্চার হওয়ায়, এক্ষণে 

তিনি অগ্রিগর্ভা শমীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন ৷ কথ শকুস্তলাঁকে তাহার 

সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার কথা বলিলে, শকুস্তলা লঙ্জাবনত্মুখী হইয়া 
উঠিলেন। 

অনুরূপ পাত্রের সহিত পরিণীতা হওয়ায় ক শকুস্তলার প্রতি 

অসন্তুষ্ট হন নাই। এক্ষণে তিনি শকুস্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার জন্য 

ব্গ্র হইয়া উঠিলেন। সঘীরা শুনিয়া হ্র্যবিবাদের মধ্যে নিপতিত 
হইলেন। শকুস্তলার পতিগুঙে গমন শুনিয়া তাহাদের হর্ষ হইল বটে, 

কিন্ত তিনি বে ভরাহাদিগকে পরিতাাঁগ করিয়া যাইতেছেন) ইহাতে তাহা- 

দের বিষাদের সীমা রহিল না। অবশেষে তাহারা আপনাদের কণ্ঠ অপেক্ষা 

শকুন্তলার স্থথলাভকেই অগ্রগণ্য স্থির করিলেন । 

শকুন্ভলার পতিগৃভ যাত্রার কথা প্রিয্ংবদা আসিয়া অনহয়াকে 

জানাইলেন ! অনুয়া তখন বাজার এতদিন শরুস্তলার সংবাদ ন৷ 

লওয়ার কথ চিন্তা করিতেছিলেন । তিনি রাজাকে আধ্যচরিত বা সত্যসন্ধ 

বলিয়া বিশ্বাদ করিতে পারিস্েছিলেন না। এক একবার ছুর্বাসার 

অন্ভিশাপের কথা ম্ররণ করিয়াও অ'ভঙ্ঞান অঙন্ুরীটি পাঠাইবার ইচ্ছা 
করিতেছিলেন । নেই সময়ে প্রিয়ংবদা আসিয়া কথের শকুস্তলা বৃত্তান্ত 

অবগত হওয়ার ও তাহাকে পতিগৃহে পাঠাইবার কথা জানাহয়া দিলেন। 

তাহার পরে তাহারা শকুন্তলার শুভযাত্রার জন্য মাঙ্গল্য আহরণে ব্যাপৃত 
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হইলেন। চুতপল্লব, নারিকেল, বকুলমালা) গোরোচন1, তীর্থমৃত্তিকা 

এবং দুর্বাদলাদি মাঙ্গলাদ্রব্য অচিরেই সংগৃহীত হইল। মঙ্গলালয় 

তপোবনে মাঙ্গলোর অভাব ঘটিবে কেন? গৌতমীর সহিত তাপসীরা 

আসিয়! দূর্বাক্ষত দ্বার! প্রাতঃম্নাতা শকুস্তলাকে আশীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন । কেহ বলিলেন, “তুমি মহাদেবী আখ্যা লাভ কর ।” 

কেহ বলিলেন, “তুমি বীরপ্রসবিনী হও,” এবং অন্য কেহ বলিলেন, 

“তুমি পতির আদরিণী হইয়। থাক” ।সখীরা আসিয়। কহিলেন,_ “তোমার 

স্থথন্নান হউক 1” শকুস্তলা তাভাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন 

করিতে বলিলেন । 

অনন্তর ক্টাহারা শকুন্তলার অঙ্গে মাঙ্গলানুলেপনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তাহাতে শকুন্তলা বলিতেছিলেন,--“ইহা আমার নিকট অতীব আদরণীর 1 

কারণ, সখীগণের কৃত সজ্জী এক্ষণে দুর্লভ হইয়াউ উঠিবে 1” এই বলিয়।! 

তিনি অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন । সখীরা তাহাকে মঙ্গলকালে 

রোদন করিতে নিষেধ করিলেন । 

শকুম্তল[কে সাজাইতে সাজাইতে প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেন,_ 

“এই আভরণোচিত রূপটিকে আশ্রমস্থুলভ প্রসাধনে বিকৃত কর! 

হইভেছে। । 

এই সময়ে জনৈক শিষা বনম্পতি-দত্ত বন্ত্রালঙ্কার লইয়। উপস্থিত 

হইলেন। সেহ সকল আভরণের মধো কোন বনস্পতি ইন্দুধবল 

ক্ষৌমবন্ত্র আবিষ্কুত করিয়া দেন, কেহ বা চরণরাগের উপযোগী লাক্ষারস 

উদ্দিগরণ বরেন, অন্য সকলে বনদেবতার পর্বপর্য্যস্ত প্রকাশিত কিশলয়- 

প্রতিবন্ধী কুরতল দিয়া অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়াছিলেন । এই সমস্ত 

দেখিয়। শুনিয়। প্রিয়ংবদা শকুত্তলাকে কহিলেন,__“বনস্পতিগণের এই 

নুগ্রহে তোমার পতিথ্হে ভবিষ্যৎ রাঁজলক্মীলাভের সুচন। ঘিল'”। সে 
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কথায় শকুস্তল! লঙ্জিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সবীর! অঙ্গে চিত্রকার্য; 
করিয়। শকুন্তলার বেশভ্যা৷ সমাধা করিলেন। 

অনস্তর মহষি তাহার পতিত্ৃহযাত্রার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 

তিনি শকুস্তলাকে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন বটে, কিন্ত তাহার 
গমনচিস্তায় খষির হৃদয় উৎকণ্ায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ক- 
স্বর ভগ্ন হইয়া গেল, দৃষ্টি মলিন হইয়া আদিল । তিনি বলিতে লাগিলেন,-- 
“বনবাসী আমার যখন এক্সপ বিকলতা ঘটিতেছে, শা জানি নূতন 
তনয়াবিয়োগ ছুঃথে গ্হীরা কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে |” 

যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে গোতমী আনন্দবাষ্পপরিবাহা লোচনঘারা 
আলিঙ্গনে ব্যাকুল কথকে প্রণাম করিবার জন্ত শকুস্তলাকে উপদেশ 

দিলে, শকুন্তলা তাহা প্রতিপালন করিলেন। কথ আশীর্বাদ করিয়! 

কহিলেন৮_“ঘযাতির নিকট শশ্িষ্ঠার নায় তুমি পতির আদরিণী হও, 
এবং পুরুর স্তায় স্াটপুত্র লাভ কর ।” 

গৌতমী বলিলেন,_-“ইহা কেবল আশীর্বাদ নহে, কিন্তু শুস্তলার 
প্রতি ভগবানের বরপ্রদান 1” 

মহবি শকুম্তলাকে হোমাগ্রি প্রদক্ষিণ করিতে বলিয়। কহিলেন,--“বেদীর 
চতুর্দিকে সন্নিবেশিত সমিধুক কুশরাশিতে বেষ্টিত এই যজ্ঞীয়, অগ্নি, 

হব্যগন্ধে পাঁপ বিনাশ করিয়৷ তোমাকে পবিত্র করিয়া তুলুন ।* 
অনন্তর মহধি শাঙ্গ রবনামক শিষ্কে আহ্বান করিয়া শকুন্তলাঁকে 

হস্তিনাপুর লইয়া যাওয়ার জগ্ত উপদেশ দিলেন। শাঙ্গরবের সহিত 

শারদ্ধত নামে মপর এক শিষ্যের এবং গৌতমীরও বাওয়। স্থির হইল। 
কথ তাহাদের সহিহ কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, অন্যয়া ও রাও 

সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । 

তাহারা ক্রমে তপোবনতরুগণের নিকটবর্তী হইলে মহধি তরুদিগকে 
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সম্বোধন করিয়া কহিলেন,--“তোমাদের অজলসেচন শেষ না হইলে যিনি 

কখনও জলপাঁন করিতেন না, যাহার অলঙ্কারপ্রিয়তা থাকিলেও ন্রেহময়ী 

যিনি কখনও তোমাদের একটিমাত্রও পল্লব ভঙ্গ করেন নাই, তোমাদের প্রথম 

কুহ্থমবিকাশ সময়ে বাহার পরমানন্দ হইত, সেই শকুন্তলা আজ পতিথ্বহে 
যাইতেছেন, তোমরা সকলে তাহাতে সম্মতিদান কর।', সেই সময়ে বুক্ষ- 

শাখা হইতে কোকিল রব করিয়া উঠিল। কথ বলিলেন,--“বুঝিতেছি, 
শকুন্তলার বনবাসবন্ধু তরুগণ কোকিলরবচ্ছলে তাহার পতিগৃহযা্ায় সম্মতি 

দান করিতেছে । আবার তত্ক্ষণাৎ আঁকাশবাণী হইল, *শকুস্ভলার পথে 

সরসীসকল শ্যামল পদ্মিনীপত্রে আচ্ছাদিত হইয়! থাকুক, ছায়াদ্রম দ্বারা 

রবিকর প্রশমিত হইয়া যাউক, পদ্মরেণুতে তাহার ধূলিসকল মৃছ হইয়া 

উঠুক, পবন শান্ত ও অনুকূল হউক, এবং তাহাতে অবিরত কল্যাণ বৃষ্টি 
হইতে থাকুক |” 

গৌতমী বলিলেন,--শকুন্তলে !  স্সেহময়ী তপোবনদেবতার! 
তোমার পতিগ্হযাত্রায় অন্রমতি দিতেছেন, ভগবতীদ্দিগকে প্রণাম কর 1” 

শকুস্তল| তাহাদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । 

শকুন্তলা যদিও পতিদর্শনোৎসুক! হইয়। পতিগৃহে বাত্রা করিয়াছিলেন, 

কিন্তু তুপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার চরণ অগ্রসর হইতেছিল 
না) প্রিয়ংবদার নিকট মে কথা ব্যক্ত করিলে, তিনিও বলিলেন, 

“তুমিই যে তপোবনবিরহে কাতর হুইতেহ, কেবল তাহা নহে, কিন্ত 
তপোঁবনের দশ1ও একবার দেখিয়া লও । এ দেখ, মৃগগণের মুখ হইতে 

চর্ব্বিত কুশাস্কুর সকল পড়িয়া যাইতেছে, ময়ুরেরা নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছে, 

এবং লতাসকল অশ্রুর স্যায় পাওুপত্র পরিত্যাগ করিতেছে” 

যাইতে যাইতে শকুত্তলার বনজ্যোতন্র কথা মনে হইল। তিনি 

তাহার নিকট গিয়া বলিলেন,-“বনজ্যোতন্ে! এখন আমি দূরে 
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চলিলাম, সহকারের সহিত সম্মিলিতা হইলেও শাখাবাহু দ্বারা আমাকে 

আলিঙ্গন কর ।” 

কথ কহিলেন,--“জানি, ইহার প্রতি তোমার চিরদিনই সহোদরার 
স্টায় স্সেহে আছে। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, তোমাকে 

অনুরূপ পাত্রে দান করিব, তোমার পুণ্ফলে তোমার ভাগ্যে তাহাই 

ঘটিয়াছে। নবমল্লিকাও সহকারকে আশ্রয় করিয়াছে । এক্ষণে আমার 

তোমাদের উভয়ের জন্তই চিন্ত! অন্তহিত হইল |, 
শকুন্তলা বনজ্যোতস্নাকে সখাদের হস্তে অর্পণ করিলে, তাহার! 

অশ্রুপুর্ণনয়নে কহিলেন;_-“আমাদিগকে কাহার হস্তে দিয়া যাইতেছ ?” 

কথ তাহাদিগকে কাতর হইতে নিষেধ করিয়া শকুম্তলাকেই শান্ত 

করিতে উপদেশ দিলেন। 

অনন্তর সকলে আরও কিছুদুর অগ্রসর হলে, শকুন্তলা একটি হরিণীকে 
দেখিয়া কথকে কহিলেন,_পপিতঃ! এই কুটীরপ্রান্তচারিণী গর্ভমগ্থরা 
হব্িণী নির্কিগ্কে সন্তান প্রসব করিলে আমাকে সংবাদ দিবেন।" 

মহষি তাহাই স্বাকার করিলেন । 

বাইতে যাইতে একটি মৃগশিশু শকুম্তলার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল। 

শকুস্তলা বলিলেন,--ণকে যেন আমার অঞ্চল ধরিয়। টানিতেছে। 

কণ্ধ কহিলেন, “তুমি যাহার কুশ'গ্রক্ষত মুখে ইঙ্গুদাতৈল সেচন্ 
করিতে এবং শ্যামাকমুষ্টির দ্বারা যাহাকে পরিবর্ধিত করিয়াছিলে, সেই 
তোমার পুক্রস্থানীয় মুগশিশুটি তোমার পথরোধ করিতেছে ।” 

শকুন্তলা রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন,--“মাতৃহীন তোমায় 

প্রতিপালন করিয়াছি, «ক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়! যাইতে হইতেছে, 

কেন আর বৃথা আমার অনুসরণ করিতেছ ? অতঃপর পিতাই তোমার 

বিষয় চিন্তা করিবেন ।” 
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শকুস্তলার নয়ন অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠায়, তিনি ভাল করিয়া পথ 
দেখিতে পাইতেছিলেন ন।, তজ্জন্ট তাহার পদস্থলন হইতেছিল। কথ সে 

কারণে তীহাকে শাস্ত হইতে বলিলেন । 

অনস্তর তাঁহারা একটি সরোবরতীরে উপস্থিত হইলে, শাঙ্গরব কথকে 

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন)_ “স্সেহাম্পদদিগের উদকান্ত আসাই বিধি। অতএব 

আপনারা এইখাঁন হইতেই সম্ভাষণ শেষ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হউন ৮ 

তখন সকলে মিলিয়৷ সেই সরোবরতীরস্থ বটবৃক্ষচ্ছায়য় বিশ্রামলাভে 

প্রবৃত্ত হইলেন । কর্ণ রাজাকে কি বলিয়া পাঠাইবেন ভাহাই চিন্তা করিতে 

লাগলেন । 

এই সময়ে সরোবরমধ্যে একটি চক্রবাক পন্মপত্রের অন্তরালে গমন করায় 

চক্রবাঁকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিতেছিল। শকুত্তলা 

সথীদিগকে হাহা লক্ষ্য করিতে বলিয়া, কহিলেন, “প্রিয়বিরহে কাতরা 

চক্রবাকী রাত্রিকে স্ুদীঘ মনে কিয়া কোনরূপে তাহা যাপন করিয়া 

থাকে । একমাত্র আশাই গুরুবিরহছুখে সহা করাইতে সমর্থ হয়।” 
কথ শাঙ্গ রবকে কহিলেন,_-ণরাজার শুতি আমার যাহ! বক্তব্য 

এক্ষণে তোমাকে তাহাই বলিতেছি। তুমি তীহাকে বিশেষ করিরা 

ভানাইবে যে, আমাদিগকে তপস্বী। আপনার উচ্চকুল এবং বান্ধব- 

প্রণোদিত না৷ হইয়া শকুস্তলার আপনার প্রতি অনুরাগ, এই সমস্ত 
বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্শিণীর নায় তাহার প্রতি অেহদৃষ্ট 
রাখিবেন। তাহার পর তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে। 

ইহার অধিক বধুবন্ধুদিগের আর কিছু বজিবার নাই |”, 
তৎপরে তিনি শকুস্তলাকে উপদেশ দিয়া কহিলেন,_- “তুমি যখন পতি- 

কুলে যাইতেছ, তখন তথায় তোমার যাহা কর্তব্য তাহাই পালন করিতে 
হইবে। সেই জন্য তোমায় বলিতেছি যে, সর্বদা গুরুজনদিগের 
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শুশ্রধা করিবে, সপত্বীগণকে প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাঁখিবে, 

স্বামিকর্তক তিরস্কৃত হইলেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে ন।, দাসদাসী 
পরিজনের সহিত সরল ব্যবহার করিবে, সৌভাগ্য সময়ে কদাঁচ গর্ব্বিত হইবে 
না। যে সকল মহল! এই সমস্ত আচরণ করিয়া থাকেন, তাহারাই প্ররূত 

গৃহিণীপদবাচ্যা হন) বিরুদ্ধগামিনীরা কুলের কণ্টকম্বরূপই হইয়া 
থাকে ।” 

বাস্তবিক মহষি কথ শকুস্তলাকে যে মহামুল্য উপদেশ প্রদান করিয়া- 

ছিলেন, তাহার তুলনা জগতে ছুলভ। শকুন্তলা যখন গৃঠিণী বিশেষতঃ 
রাজ্রী হইতে যাইতেছেন, তখন তাহার সকলের প্রতি ব্যবহারনীতি শিক্ষা 

করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠে। মহবি কথ সে কথা খুঝিয়াই তাহাকে এই 

অযুল্য উপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করেন। তিনি শাস্তি ও পবিত্রতার পুণ্যক্ষেত্র 

তপোবনে শকুন্তলাকে শিক্ষা ও সংযমের দ্বার! যেরূপ মৃষ্ঠিমতী সতক্রিয়। করিয়া 

তুলিয়াছিলেন, দুব্যস্তের গৃহে ও সাত্রাজ্যে তাহারই অপূর্ব লীলা স্থ প্রতিষ্ঠিত 
করার জনাই এই উপদেশের অবতারণা করিয়।ছিলেন। গৃহিণী শকুস্তলার 

প্রতি উপদেশ যে রান্তী শকুস্তলারও পালনায়, সে কথা বোধ হয় নূতন 

করিয়া বলিতে হইবে না । 

মহধি কথ স্বীয় উপদেশ গৌতমীর অন্থমোদিত কিনা জরিন্রাসা করিলে, 

গৌতমী উত্তর দিলেন,__“ইহার খপেক্ষা বূূদিগের প্রতি আর কি উপদেশ 
দেওয়া বাইতে পারে ৯৮” পরে তিনি শকুস্তলাকে এই উপদেশ বিশেষরূপে 

প্ররপ রাখিতেও বলিলেন । 

অনস্তুন কথ শকুত্তলাকে কছিলেন,--“বৎসে, আমাকে এবং সখীদিগকে 

'আলিজন কর ।” 

শকুন্তল ভিন্তাসা ফরিলেন,__“স্থীর!ও কি এখান হইতেই প্রতিনিবৃত 

হইবে 1” 
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কথ উত্তর দিলেন, -িইভাদিগকেও অনুরূপ পাত্রে দান করিতে 

হইবে, গে'তমী তোমার সঙ্গে যাইতেছেন | 

তাহার পর কণকে আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন, 

'“মলয়তরু হইতে উন্মলিতা চন্দনলতার ন্যায় পিতার অস্কচ্যুতা 

হইয়া আমি এক্ষণে দুরদেশে কেমন করিয়। জীবনধারণ করিব ?” 
ক কহিলেন “মা, কাতর হইও না। কুলবান্ পতির গৌরবাম্পদ 

গহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বখন গুরুতর কার্ষ্যে সর্বদা ব্যাপূত থাকিবে, 

এবং যখন প্রাচীদিকের ন্যায় তপনতুল্য পবিব্রপুভ্রলাভ করিবে, তখন 

আমার বিয়োগজনিত দুঃখ তোমাকে আর কষ্ট প্রদান করিবে না » 

সে কথা শ্ানয়া শকুস্তলা পিতার চরণতলে নিপতিত হইলেন । 

কথ তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন), «আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি, 

তোমার তাহাহ ঘটিবে 7” 

তাহার পর একুস্তল! সখাঁদিগকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিতে অনুরোধ 

করিলেন । টাহারা দুহজনে শকুস্তলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন" 

“রাজা যদি তোনাকে চিনি.ত উতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে তাহাকে 

তাহার স্বনামাঞ্ষিত অঙ্ুরীটি দেখাইও /* 

"নয়া শঝুস্তলা বলিলেন, 'সে আবার কি? তোমাদের সন্দেহে 

আমার প্রাণ কাপিয়া উঠিতেছে।”» 

সথার! উত্তর দিলেন)১_“ভয় করিও না? শ্েহ পাপাশক্কা করিয়! 

থাকে 

বেলা হইতেছে দেখিয়া শাঙ্গ রব শকুস্তলাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন । 

শকুস্তল। আশ্রমের দিকে চাহিয়া কথকে কহিজেন,--*পিতঃ আবার কবে 

তপোঁবন দেখিতে পাইব 1” 

কথ উত্তর দিলেন,্মদীর্ঘকাল চতুঃসাগরব্যাপিনী ধরিত্রীর 
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সপত্ী থাকিয়া, অপ্রতিহত প্রভাব পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে স্থাপন 

করিয়া, পতির সহিত আবার এই প্রশান্ত আশ্রমে আগমন 

করিবে।” 

তাহাদের আলাপন গা হইয়া আমিতেছে দেখিয়া, গৌতমী শকুস্তলাকে 
বলিলেন,-_“বেলা হইয়া উঠিতেছে আর বিলম্ব করিও না ।* পরে কথকেও 

কহিলেন,_-“মাপনিও প্রতিনিবৃত্ত হউন |” 

কথ শকুস্তলাকে বলিলেন,-প্যাই মা, তপস্তার ব্যাঘাত হইতেছে ।” 

শকুন্তলা পুনর্ধার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কঠিলেন,_“তপ;কি 
পিতার শরীর আমার চিন্তায় আরও ক্রিষ্ট হইয়। উঠিবে ।৮ 

কথ দীঘনিংশ্বীসের সহিত উত্তর দিলেন,--“তোমার স্থাপিত কুটারদবারে 

অন্কুরিত নীবারাবলি অবলোকন করিয়া আমার সকল কষ্টই দুর হইবে। 

যাও মা আর বিলম্ব করিও না, তোমার পথে কল্যাণ বর্ষিত হউক ।* 

তাহার পর শকুন্তলা গোতমী, শাঙ্গরব ও শার্ধতের সহিত তথা 

হইতে নিক্রান্ত হইলেন। 

শকুন্তলাকে যাইতে দেখিয়া অনসথয়া ও প্রিয়ংবদা বলিতে লাগিলেনঃ-- 

“সত্য সত।/ই কি শকুস্তল! বনরাজ্য হইতে অন্তহিত হইল ?* 

কথ তাহাদিগকে কহিলেন,_-“তোমাদের সহ্ধশ্বচারিণী গিয়াছেন। 

এক্ষণে শোক সংবরণ করিয়া আনার" অন্থসরণ কর 1” 

তাহারা উত্তর দিলেন,_-“পকুস্তলাশূন্য তপোঁবনে কিরূপে প্রবেশ 

করিব ? ৮ 

মহর্ষি তীহার্দিগকে লইয়। যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন,_- 

.*শ্রকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইয়। শান্তিলাঁভ করিলাম । কন্তা পরের 

ন্যত্তধনম্বরূপ, আজ যাহার ধন তাহা তাহার নিকট পাঠাইয়! আমার 
অব্রাগ্ধা প্রস্নত। লাভ করিল 1” 
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(৫) 
দুর্বাসার অভিশাপ ফলিল $ পঠিচিস্তা অপেক্ষা অতিথিসংকারেরই 

গৌরব ঘোষিত হইল । তপোবন হইতে রাজধানীতে আপিয়া রাজ! শকু. 
স্তলার কথা একেবারেই বিশ্বত হইয়৷ গেলেন; কিন্তু তাহার মনোমধ্যে উৎ- 

কণার ছায়া মধ্যে মধো উদিত হইত ৷ একদিন মাঁধব্যের সহি 5 নিজ্জনে 

বপিয়৷ যখন তিনি আলাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সঙ্গীতশাল1 হইতে 

ংসপদিকা নামে কোন অন্তঃপুরবাসিনী বিশ্তদ্ধ তানলয় সংযোগে মধুরকগে 
গাহিয়া উঠিলেন,__“অভিনব মধুলোলুপ নধুকর, তুমি চৃতমঞ্রীকে পরি- 

চুম্বন করিয়া, এক্ষণে কমলে বসতিমাত্রেন্ তাহাকে বিস্বৃত হইলে কেন ?” 
মাধব্য ইহার অর্থ বৃঝিতে ন। পারিয়! রাঁজাকে ডিজ্ঞাসা করিলে, রাজা 

বলিলেন,_-“উহা! আমাকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছে । একবার মাত্র প্রণয়- 

জ্ঞাপক আমি ও রাজ্জী বস্থমতীঠ গীতের বিষয়। তুমি আমার কথা লইয়া 

হংদপদিকাকে বলিয়া আইল যে, তাহার তিরস্কার উপযুক্তই 

মাঁধবা উত্তর দিলেন, _-“তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি বটে, কিন্ত 

অপ্মর! কর্তৃক গৃহীত বীতরাগের ন্যায় অনা হস্ত দ্বারা শিখগকে ধৃত ও 

বিতাড়িত আমারও মোক্ষ ঘটিবে না দেখিতেছি।” 

রাজ! বলিলেন,-_"ভদ্র ভাঁবে বলিলে কোনই গোলযোগ ঘটিবে না।+ 

তখন বিদৃষক অগত্য| যাইতে বাধ্য হইলেন। গানটি শুনিয়া 
কিন্তু রাজা অত্যন্ত উংকন্ঠিত হইয়! উঠিলেন, তবেকি কারণে তাহার 

উৎকণ্ঠা জন্মিতেছে, তাহ! স্থির করিতে না পাবিয়া, তিনি এইরূপ 

ভাবিতে লাগিলেন যে, রম্য বস্ত দেখিয়া! বা মধুর শব্ধ শুনিয়া সুখী জনও যে 
উৎকণ্িত হয়, ইহার কারণ এই যে, নিশ্চয়ই সে বাসন! দ্বার! নিশ্চল জন্মাস্ত- 

নীণ পরিচয় অজ্ঞাতভাবে শ্মরপণ করিয়! থাকে স্ 



৪৮ কবিকথা। 

রাজ এইরূপ ভাবে নিজ্জন স্থানে উপবিষ্ট আছেনঃ এমন সময়ে 

কথশিয্েরা শকুস্তল। ও গৌতমীর সহিত আলিয়া উপস্থিত হইলেন। 

অন্তঃপুরের অতি বুদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে সেই সংবাদ দিবার জন্য ধীরে ধারে 

অগ্রসর হইতেছিজেন। কণঞ্চুকী প্রথমে অন্তঃপুর রক্ষার নিয়মের জন্য 

ষে বেত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত 

হওয়ায়, তাহাই তাহার অবলম্বনযষ্টি হইয়া উঠে। রাজাদের বিশ্রাম 

নাই জানিয়া তিনি বলিতেছিলেন,_হুর্য একবারেই অশ্ব ছুড়িয়! 

ছুটিতে াকেন, বাহু দিবানিশি বতিয়াই যান, অনস্ত সর্বদা ভূমিভাব বহন 

করিতেই থাকেন, রাজাদেরও তাহাই দেখিতেছি।” তাহার পর কণ্ুকী 

দম্ন্তকে অন্বেষণ করিতে আসিয়। দেখিলেন ফে, তিনি এক শিজ্জন স্থানে 

বসিয়! আছেন। তাহা দেখিয়। কর্ণকীর মনে হইল, রৌদ্রতপ্ত হস্তিপতি 

বৃথদিগকে চালিত করির়। অবশেষে যেমন শীতল স্থানে মবঠিতি করে,রাজা 

দু্স্তও সেইরূপ আপনার প্রজাবিগকে নিয়মিত করিয়া এক্ষণে নির্জন স্থানে 

অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার প্র তিনি রাজার নিকট অগ্রসর হইয়া 

জয় কামনা করিলেন, এবং াহাকে ক শিশ্যদিগের উপস্থিতির কথাও 

জানাইলেন । 

রাজা তপশ্বাদিগের আগমন শ্রনিয়া সাদরে কহিলেন,_-“উপাধ্যায় 

সোমরাতকে বল, তাহাদিগকে শোতবিধি অনুসারে সৎকায় করিয়া 

লইয়া আসেন, আমিও তপন্থিদর্শনযোগ্যস্থানে বাইতেছি।* 

কপ্ুকী চলিয়া গেলে বানা প্রতীহারীর সহিত অগ্রিগৃছে প্রবেশ 

করিলেন, এবং রাজ্াসম্বদ্ধে মনে মনে চিন্তা করিয়া এইকপ বলিতে 

লাঁগিলেন,_ «সকলে আপন আপন প্রাতি বস্ত লাভ করিয়। নী 

হয়, কিন্ত রাজার ভাগ্যে কৎথনও অমিশ্র সুখ ঘটিয়া উঠে না। রাজ্য 

শাসনের গৌরবে উৎকণ্। দুরে যাঁয় বটে, 1কন্ত রাজ্যপালনে যথেষ্ট ক্লেশ 
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সন্থ করিতে হয়। স্বহস্তধৃত ছত্রের ন্যায় রাজ্য একেবারে শ্রম দূরও 

করে না ব! অত্যন্ত পরিশ্রান্ত করিয়াও তুলে না 1 
এই সময়ে বৈতালিকের! রাজার জয় ঘোষণ! কবিয়া গাহিতে লাঁগিল,--- 

“রাজন্! উচ্চশীর্ষ পাদপ যেমন মস্তকে তীক্ষ রবিকর ধারণ করিয়া ছায়াদানে 
আশ্রিতদিগের শ্রান্তি দূর করে, আপনিও সেইরূপ আক্মজথে নিরভিলাষ 

হইয়া প্রতিদিন খিন্ন হইতেছেন । কুনগাঁনীদিগের শাসনের জন্য আপনার 

দড সর্বদা উদ্যত রভিয়াছে । প্রজাদিগের বিবাদ আপনি অবিলম্বে মীমাংসা 

করিয়। দিতেছেন এবং তাহাদের রক্ষণের জন্ত সর্বদ। ব্যস্ত রহিয়াছেন। 

আপনার জ্ঞাতিগণ বচসম্পত্তি লাভ করিয়া বিভক্ত হইয়া আছেন, 
স্টাহাদের কোন দিকে ছষ্টি নাই ঃ কিন্ধ একমাত্র আপনিই প্রজাদিগের বন্ধুর 

কার্য করিয়। থাকেন 1৮ 

গান শুনির1 রাজার মনে উৎসাহের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু তপস্বীর! 
কি কারণে আগমন করিয়াছেন, তাহ! স্থির করিতে ন! পারিয়া, তিনি কিছু 

উৎকষ্ঠিত হইলেন । 

রাজ বলিতেছিলেন,--“কোনরূপ বিদ্বে কি তপশ্চর্যযায় রত ব্রতিগণের 

তপন্ত। দুষিত হইয়। উঠিল? কিংবা ধন্দারণ্যের প্রাণিগণের প্রতি কেহ 
অসদ্ববহার করিল ? অথবা আমার অপকাধ্্যে লতাবলির পল্বপুষ্পোধগম 

নিরুদ্ধ হইল? কিছুই স্থির করিতে ন। পারিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইয়া! 

উঠিতেছে |” 

প্রতিহারী তাহাকে বুঝাইয়। দিল যে, রাজার সুচরিতে শ্রীত হইয়াই 

খষিরা অভ্যর্থনা করিতে আসিঙ়াছেন | 

এই সময়ে শাঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলা ও গৌতমীর সহিত কঞ্ুকীর 

দরর্শত পথে রাজার নিকট উপা্থত হইলেন। বাজ। তাহাদিগকে 

দেখিবামাত্র সসন্ত্রমে দণ্ডায়মান হইলেন । 
৪ 
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নগরের কোলাহল খষিকুমারদের নিকট ভাল লাগিতেছিল না। 

শাঙজরিব শারঘতকে কহিতেছিলেন,__“দেখ, রাজা মহাভাগ এবং তাহার 

স্তায়পথে স্থিতিও অব্যাহত 7 তত্ভিব্ন এখানে অপরুষ্ট বর্ণও কুপথগামী 

নহে; তথাপি নিরন্তর নিজ্জনবাসী আমার নিকট এই জনাকীর্ণ স্থানকে 

অগ্নিময় বলিয়াই বোধ হইতেছে 1” 

শারত্বত উত্তর দিলেন, _“বুঝিতেছি, পুরপ্রবেশ অবধি তুমি এরূপ বোধ 
করিতেছ । আমার নিকট আবার এই সুখাসক্ত লোকগুলা স্বাতের নিকট 

তৈলাভ্যকের ন্যায়, শুচির নিকট অশুচির ন্যায়, জাগরিতের নিকট সুপ্তের 

ন্যায় এবং স্থেচ্ছাগামীর নিকট বদ্ধের ন্যায় অনুমিত হইতেছে ।”, 

রাজার নিকট উপস্থিত হইলে শকুস্তলার মন বিচলিত হইয়! উঠিল । 
তাহার ভাগ্যে কি আছে, তাহ! তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না । এই 

স্ময়ে আবার তাহার দক্ষিণনয়ন স্পন্দিত হওয়ায়, তিনি তাহাকে অমঙ্গলের 

চিন্ধ মনে করিয়। গোতমীকে তাহ! জানাইলেন । গৌতনী উত্তর দিলেন, 
_-তুমি কোন আশঙ্কা করিও না, পতিকুলদেবতার৷ তোমার মঙ্গল 

করিবেন ৮” কিন্তু শকুন্তলা! তাহাতে মাশ্বন্ত হইতে পারিলেন ন!। 

পুরোহিত সোমরাত রাজাকে দেখাইয়া তপস্বীদিগকে বলিলেন,“ 

দেখুনঃ বর্ণাশ্রমের রক্ষিতা মহারাজ দুষ্যস্ত আপনাদের আগমনপ্রতীক্ষায় 

পূর্ব হইতেই আসন পরিত্যাগ করিয়। দণ্ডায়মান আছেন ।” * 
তপস্বীর! কিছু বিরক্ত হুইয়। উত্তর দিলেনঃ-+* অহে মহা্রাঙ্মণ ! আপ- 

নাকে সে কথ! বলিতে হইবে না, আমরাই তাহার বিচার করিব। আর 

গ্রন্ুপ ন! হইবেই বা কেন? ফলাগমে তরুগণ নম্র হয়, নবাদুসংযোগে মেঘ 

সকল অনতিদূরবর্তা হয়, সমৃদ্ধিলাভে সাধুপুরুষের! অন্ুদ্ধত হন। পরোপ- 
কারীদিগের ইহাই শ্বভাব ৷” 

রাজা শকুম্তলাকে দেখিয়া অনে)র অশ্রুত ম্বরে বলিতেছিলেন-_ 
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“পাণুপত্রের ন্যায় তপন্থীদিগের মধ্যে নবকিশলয়শোভা অপরিস্ফুটলাবণ॥ 
এই অবগ্ুথনবতী রমণীটি কে ?” 

প্রতিহারীও শকুন্তলার লাবণ্যর কথা বলিলে রাজ! পরস্ত্রীর আলোচনা 
যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়! সে বিষয়ে তত মনোযোগ দিলেন না । 

এদিকে শকুস্তলার হৃদর থাকিয়া থ।কিয়া কাপিয়া উঠিতেছিল। তিনি 
বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়। বাজার ভাব দেখিয়াই হৃদয়কে শান্ত হওয়ার 

জনা মনে মনে বলিতেছিলেন। 

অনস্তর তপ্স্বীব। নিকটবত্তা হইলে, ব্রাজা তাহাদিগকে প্রণাম করি- 

লেন। তপস্বীরা আশীর্বাদ করিয়! কহিলেন,_-“মহারাজের জয় হউক” । 

রাজ! তাহ!দের তপস্তা৷ নির্ক্বিঘে সম্পন্ন হইতেছে কিনা জিঙ্জাসা করিলে 
তপস্বীরা উত্তর দ্িলেন,--«আপনি রক্ষিতা থাকিতে ধর্মক্রিয়ার বিদ্ব ঘটিবে 

(কেন? সুর্য্যোদয়ে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে ?', 

রাজা কহিলেন,_-““কৃতার্থোইশ্িৎ আমার রাজশব্ের সার্থকতা হইল ।1 

তাহার পর তিনি মহধি কথ্ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, খফিকুমারেরা 

তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল বলিয়! উত্তর দিলেন এবং কহিলেন,--'আমর! 

তাহার নিকট হইতে এক্ষণে যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, তাহাই 

মহারাজকে নিবেদন করিতেছি ।”” 

তৎপরে শার্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন,-_মহর্ষি বলিয়! দিয়াছেন 
যে১ই আপনি তাহার কন্যাকে যে গান্ধর্ববিধানে বিবাহ করিয়া- 

ছেন, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়াছেন এবং সম্মতিদানও করিতেছেন । 

তাহার মতে আপনাদের অনুরূপ মিলনই ঘটিয়াছে। কারণ, আপনি 

সংক্রিয়াশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ট, শকুস্বলাও যূর্তিমতী সৎক্রিয়া। এই 

তুল্যগুগ বরবধূর মিলনে বিধাতাকে কেহ নিন্দা করিতে পারিবে না ॥ 
শাঙ্গরব কথের যে উক্তির কথ রাজাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, হয 



৫২ কবিকথা ৷ 

শকুন্তলা! সম্বন্ধে তাহাই প্ররুত কথা । কারণ মূর্তিমান্ রাজধধর্ম ছুষ্যস্ত সৎ- 
ক্রিয়ারই আধার ছিলেন এবং তপোঁবনপালিতা! শ্রকুস্তলা মূর্তিমতী সংক্রিয়া 
বলিয়াই প্রসিদ্ধ । সুতরাং তাহাদের এই অনুরূপ মিলন যে বিধাতার 

অতিপ্রেত, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না । কেবল 

তাহা বলিয়া নহে, এই মিলনে যে এক অভাবনীয় ফল প্রস্থত হইয়াছিল, 

পরে তাহার উল্লেখ কর! যাইবে। 

শারঙ্গরব আরও বলিলেন যে»_-“শকুস্তলা এক্ষণে গভধারণ করিয়াছেন; 

স্রতরাঁং আপনি তাহাকে গ্রহণ করিয়! তাহার সহিত ধশ্মাচরণে প্রবৃত্ব 

হউন 17 
গৌতমীও কহিলেন,--“রাজন্, আমিও বলিতেছি যে, শকুস্তলা গুরু. 

জনের অপেক্ষা করে নাই, আপনিও বন্ধুজনকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। 

পরম্পরের সম্মতিতে বাহা ঘটিয়াছে, শাহাতে আর বলিবার কি 

আছে 1” 
শকুন্তল! দুষ্যন্তের উত্তর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

কিন্তু রাজা সমস্ত ঘটন! বিস্বৃত হওয়ায় বলিতে লাগিলেন)-“আপনারা যে 

কি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না 1” 

রাজার কথাগুলি শকুন্তলার নিকট অগ্নিদম বোধ হইতে লাগিল। 

শাঙ্গনব উত্তর দ্রিলেন,_-“আপনি লোকবৃত্বান্ত অবগত থাকিয়াঁও ওরূপ 

কথ! বলিতেছেন কেন ? পরিণীতা মহিলারা পিতৃকুলে বাস করিলে 

লোকে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিয়! থাকে । এজন্ত তাহারা পতির প্রিয়ই 

হউন ব! অপ্রিয়ই হউন, তাহাদের আত্মীয়ের! তাহাদিগকে পতিকুলবাসিনী 
করিতেই ইচ্ছা! করেন।” 

রাজ! কহিলেন,-. “ইহাকে আঁমি পূর্বে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া ত 
মনে হইতেছে না।” 
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সে কথা শুশিয়! শকুন্তলাঁর হৃদয় আতঙ্কে কীপিতে লাগিল। 

শ।ঙরিব ব'ললেন,_-«“এ কি কৃতকার্ষেয বিরাগ, না ধর্মে অনাস্থা, 

অথবা! অনুভূত বিষয়ে অবজ্ঞ। ?'” 

রাজা কহিলেন,--“ওরূপ অপাধু কল্পনা করিতেছেন কেন ?”? 
শাঙ্গরব উত্তর দিলেন,--“শর্ঘযমত্ত ব্যক্তিগণের প্রায়ই এইক্সপ 

বিকার ঘটিয় থাকে 1” 
রাজা উত্তর করিলেন,_“মাদাকে যারপরনাই তিরস্কার করা 

হইতেছে ।' 

গৌতমী দেখিলেন বে, সমস্তা বড়ই জটিল হইয়। উঠিতেছে ; তখন 

তিনি শকুন্তলার অবগুঞ্ঠন মোচন করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। 

শকুম্তলার অনিন্যন্থন্দর রূপলাবণা দেখিয়া রাজা মনে মনে বলিতে 

লাগিলেন,-_-“এই আবত্রস্থলত অম্লান রূপরাশি পূর্বে কখনও মনপ্রাণ 

শীতল করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পাঁরিতেছি না। সংশয়স্থলে পড়িয়া আমি 

এক্ষণে প্রভাতে নীহারসিক্ত কুন্বকুন্ুমকে পরিচুম্বনে ও পরিত্যাগে অশক্ত 

ভ্রমরের ন্যায় হইয়া! উঠিতেছি 1» 

প্রতিহারী রাজার ধর্শভীরুতায় বিশ্মিত হইতেছিল ? কারণ, তাঁহার মতে 

এন্নুপ অবত্রস্থলভ রূপরাশি দেখিয়। অন্য কেহই বিচারে প্রবৃত্ত হইত না। 

শা রব রাজার নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বাজ উত্তর দিলেন, 

“আমি চিস্তা করিয়াও ইহার পরিগ্রহের কথা ত ম্মরণ করিতে 

পারিতেছি না 1” 

সে কথায় শকুস্তল। চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন,_স্যধন পরিণয়েই 
সন্দেহ, তখন আমি এক্সপ দুরারোহিণী আশা করিতেছি কেন? 

শীঙ্গরব বলিলেন,_-“রত্বন্থামীর দস্থ্যকর্তৃক অপহৃত ও পরিত্যক্ত বত্বকে 

দস্থ্যহন্তে প্রদানের ন্যায় ষে মুনি গোপনে কন্যাপরিগ্রহ অন্থমোঁদন করিয়া, 

রর 



রঃ কবিকথা। 

সেই কন্টাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে পাঠাইয়াছেন, তাহার অপমান 

করিবেন না ত কি?” 
শারদঘঘত এতক্ষণ নীরব ছিলেন; যখন তিনি দেখিলেন, শাঙ্গ রব 

রাজাকে কিছুতেই স্বীকৃত করাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তাহাকে 

নীরব হইতে বলিয়! শকুন্তলাকে কহিলেনঃ_-“শকুস্তলে, আমাদের বক্তব্য 

যাহা, তাহা বলা হইয়াছে, মহারাজের কথ|ও শুনিলে, এক্ষণে তুি 

বিশ্বাসযোগ্য কি উত্তর দিবে দাও ।” 

শকুস্তল! সমস্তই শুনিতেছিলেন, শারদ্বতের কথায় তিনি মনে মনে 

বলিতে লাগিলেন,_-“ষাহার এ অবস্থা ঘটিয়াছে, সে অন্রাগের কথা ম্মরণ 

করাইয়। দিয়াই বা ফল কি? আমি এক্ষণে নিজের আত্মাকেই শোচনীয় 

জ্ঞান করিতেছি” পরে তিনি রাজাকে “আরধ্ধ্যপুত্র' সম্বোধন করিয়াই-_- 

পরক্ষণে ঈদৃশ সংশয়স্থলে তাদৃশ সম্বোধন উচিত নহে বলিয়া কহিলেন।_ 

«পৌরব! তপোবনে গামাকে সরলহৃদয়া পাইয়! শপথপূর্ববক প্রবঞ্চনা করিয়া 
এক্ষণে তোমার ওরপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ কর! কি উচিত হইতেছে ?” 

রাজ! বিরক্ত হইয়! বলিলেন,_-“ছি ছি, কুলঘাতিনী নদ্দীর স্বসলিলকে 

মলিন ও তটতরুকে পাতিত করার স্তায় তুমি দেখিতেছি আমার কুলকে 

কলঙ্কিত ও আমাকে পতিত করার চেষ্ট। করিতেছ!” 

রাঁজার মুখে এই কথ শুনিয়া, শকুন্তলা শিহরিয়া৷ উঠিলেন এবং 

পুনর্বার বলিতে লাগিলেন,--“ভাল, যদি তোমার নিতান্ত সংশয় হয়, 

আমি অভিজ্ঞান ঘার! প্রত্যয় জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি।” 

এই বলিয়া তিনি রাজদত্ত অন্গুরীয়টি অঞ্চল হইতে উন্মোচন করিতে 

গেলেন। কিন্তু হায়! সেজঙ্গুরীয় কোথায়? শকুন্তলার অঞ্চ হইতে 

তাহ! ত.'অপন্যত হইয়াছে! তখন গৌতমী বলিলেন,_“হয় ত শচীতীর্থে 

লানের সময় তাহ। পড়িয়া! গিয়া! থাকিবে ।” 



অভিজ্ঞানশকুস্তল। ৫৫ 

এই সকল শুনিয়া রাজা বলিলেন,__“ন্্রীলোকদিগের এইক্নপই প্রত্যুৎ- 

পন্নমতি হইয়৷ থাকে 7 

শকুস্তলা উত্তর দিলেন,--*বিধির বিপাঁকে যাহ! ঘটিয়াছে, তাহাতে আক্র 

কথা কি? সে যাহা হউক, অভিজ্ঞান দেখান ঘটিল না বটে, আমি 
এক্ষণে কিছু অভিজ্ঞান শুনাইতে ইচ্ছা করিতেছি 1” 

রাজা তাহাতে সম্মত হইলে, শকুন্তলা বলিতে আরম্তড করিলেন,_-“এক 

দিন নবমল্লিকামগুপে তোমাতে আমাতে বসিয়াছিলামঃ তোমার হস্তে 

একটি পদ্মপত্রনির্টিতি জলাধার ছিল। সেই সময়ে আমার কতপুত্র 
হাঁরণশিশু দীর্ঘাপাঙ্গ তথায় আঁসিলে, তুমি তাহাকে জলপানের জন্য আহ্বান 
করিয়াছিলে, তোমাকে অপরিচিত জানিয়া সে তোমার নিকট যায় নাই। 
তাহার পর আমি তাহ! হস্তে লইলে, সে আসিয়া সেই জল পান করিল। 

তুমি ইহাতে হাসিয়া বলিলে যে, স্বজাতিতেই বিশ্বাস জন্মে, তোমরা ছুই 
জনই ষে বন্ত 1৮ 

রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন,--*ম্বকার্যসাধিনী রমণীগণ এইক্ষপ 

মি বাক্যের ঘবারাই বিষয়ীদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়৷ থাকে ।” 

গৌতমী কহিলেন,_-দতপোবনে থাকিয়। যে কখনও প্রবঞ্চন! অভ্যাস 

করে নাই, তাহাকে ওরপ কথা বলা উচিত নহে ।” 

রাজ! উত্তর দিলেন, _গন্ত্রীজাতি আপনা হইতেই প্রবঞ্চন। শিক্ষা 
করে। পশুপক্ষীতেও ইহার অভাব নাই, মানুষীর কথা কি আর বলিব॥ 

দেখুন, কোকিলারা আপন শাঁবকদিগকে উড়িবার পূর্ব্বে অন্য পক্ষীর দ্বারা 
প্রতিপালিত করাইয়। লয় ৷” 

শকুস্তলা সরোষে বলিতে লাগিলেন,-_-“অনার্ধ্য, তুমি সকলকেই নিজ 
হৃদ্য়ান্গুরূপ দেখিতে । ধর্াবরণবেষ্টিত তৃণাচ্ছন্ন কৃপের ন্যায় কে তোমাকে 

অনুসরণ করিবে ?* 



৫৬ কবিকথা। 

শকুস্তলার ক্রোধ রাজার নিকট সরল বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল, 

পূর্বর-বৃত্ান্ত বিশ্বৃত হওয়ায় দারুণ চিত্ববত্বির বশে তীহার মনে যখন 
পরিণয়ে অবিশ্বাস জন্মিতেছিল, তখন শকুন্তলা রোষভরে আরক্ত- 
লোচনে যে ত্রভঙ্গ করিতেছিলেন, তাহ! তাঁহার নিকট মদনের ভঙ্গ শরা- 

সনের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন বরিয়া 
কহিলেন।_"ছুষ্যস্তের চরিত্র সকলেই অবগত আছে।” 

শকুত্তলা বলিলেনঃ_-“হায় ! মুখে মধু ও হৃদয়ে হলাহল? যাহাকে 
পুরুবংশীয়জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, আজ আমি তাহারই দ্বার" 

স্েচ্ছাচারিনী হইয়া উঠিলাম 1” 
অতঃপর তিনি বসন দ্বার! মুখাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন . 

শকুত্তলার অবস্থা দেখিয়৷ শাঙ্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-"তোমার 

আত্মকৃত চপলতা এক্ষণে তোমাকে দগ্ধ করিতেছে । সকল কার্য্যই, 

বিশেষতঃ যাহা! গোপনে সাধিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়৷ করাই উচিত! 
আঅক্ঞ/তহদয়ের মিত্রতা শেষে শক্রতায় পরিণত হইয়া থাকে 1” 

রাজা কহিলেন»--“ইহার কথ শুনিয়। আমায় কেন মিথ্যা দোব 

দিতেছেন ?” 
শাঙ্গরব তাহার এইক্সপ উত্তর দিলেন।_“যাঁহারা জন্মে কখনও শঠতা 

শিক্ষা করে নাই, তাহাদের বচন যদি অপ্রামাণ্য হয়ঃ তাহ! হইলে যাহার! 
পরপ্রতারণাঁকে বিস্ভা বলিয়া শিক্ষা করে, তাহাদিগকেই কি সত্যবাদী 

বলিতে হইবে?” 

রাজ! বলিলেন,--“আপনারাই সত্যবাদী, আপনাদের সমস্ত কথাই 
যুঝিয়াছি। এক্ষণে বলুন দেখি, ইহাকে বঞ্চনা করিয়! আমার কি লাভ 
হইবে ?* 

শাক্রব বলিয়! উঠিলেন।-“বিনিপাত ! 
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রাজা বলিলেন,-_প্পুরুবংশীয়ের নিকট ইহা! নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।'” 
তখন শারদ্বত কহিতে লাগিলেন,_“শাঙ্গ রব, আর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন 

নাই। আমরা গুরুর আদেশ পালন করিলাম, এক্ষণে চল, প্রস্থান করি ।*' 

তাহার পর তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_-“এই আপনার 

পত্বী, আপনার নিকট রহিল, উহাকে গ্রহণ করা না করা আপনার 

ইচ্ছা ; পত্বীর উপর পতির সর্ধতোমুখী প্রভুতাই আছে ।” 
তাহার পর তাহার গৌতমীকে লইয়৷ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, 

শকুস্তলাও যাইতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন,_“আমি এই শঠের ঘর 
প্রতারিত হইলাম, আবার তোমরাও আমাকে ফেলিয়া যাইতেছ ?”, 

গৌতমী বলিলেন,_-“শাঙ্গ রব) ছুংখিনী শকুন্তলা আমাদের অনুসরণ 

করিতেছে । প্রত্যাখ্যাত হুইয়া অভাগিনী স্বাণীর নিকট আর কি 

করিবে ?” 

তখন শাঙ্গরব সক্রোধে শকুন্তলাকে বলিলেন,_-“পাপীয়সি, তুমি 

স্বাধীন হইতে চাহিতেছ ? রাঁজ1 যাহ! বলিতেছেন, তাঁহ। সত্য হইলে, 
কুলটা তোমাকে লইয়া! পিতা কি করিবেন? আর যদ্দি তুমি আপনাকে 
পবিভ্র বলিয়াই জান, তাহ! হইলে পতিশ্বহে থাকিয়া তোমার দাসীবৃতি 

করাও ভাল 1” 

রাজ! কহিলেন,--"আপনারা ই"হাকে প্রবঞ্চন। করিতেছেন তেন? 

যেমন চন্দ্র কুমুদিনীকে ও ৃর্য্য কমলিনীকে প্রফুল্ল করেঃ কখনও তাহার' 

অগ্থা হয় না, সেইরূপ জিতেন্ত্রিয় পুরুষেরাও কদাচ পরদারাকাজ্দী 

হন না ।* 

রাজার এই কথা শুনিয়! শাঙ্গরব বলিলেন,--” এূপ হইতে পাঁরে যে, 
আপনার বিশ্বতি ঘটায় আপনি ইহাকে গ্রহণ করিতে পরান্মুখ 
হইতেছেন ; সুতরাং সে স্থলে আপনার অধর্ম নাও হইতে পারে 1৮ 



৫৮ কবিকথা । 

তথন র'জ! পুরোহিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন,__“এক্ষণে আমার 

কি করা উচিত, আপনার! বিচার করিয়া বলুন। এরূপ সংশয়ন্থলে 

আমি দারত্যাগী হইব, না পরস্ত্ীষ্পর্শী হইব ?” 

পুরোহিত কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,_-“সাধুদিগের নিকট 

হইতে জানা আছে যে, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবন্তিলক্ষণযুক্ত হইবেন । 

সেই জন্ত বলিতেছি, খধিকন্তা প্রসবকাল পর্য্যস্ত আমার নিকটে থাকুন । 

প্রসবের পর সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাহ! কর্তব্য করা যাইবে ।+ 

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলে পুরোহিত শকুস্তলাকে লয় সে স্থান 
পরিত্যাগ করিলেন । যাইতে যাইতে শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন)--পৃথিনি, 

বিদীর্ণ £ও১ আমি তোমাতে প্রবেশ করি”? 

ক্ষণকাল পরে পুরোহিত রাজসভায় প্রত্যাগত হইয়া! রাজাকে 

বলিলেন,-- “মহারাজ ! এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল । খধিকন্ঠাকে 

লইয়া যাইতে যাইতে অপ্ররাতীর্থের নিকট তিনি আপনার ভাগ্যকে নিন্দা 
করিয়! যখন রোদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জ্যোতির্য়ী স্ত্ীমূর্তি 
আসিয়! তাহাকে উর্ধে লইয়। গেল 1”, 

রাজা উত্তর দিলেন,_-“যাহাকে পূর্বে প্রত্যাধ্যান কর! হইয়াছে, তাহার 
সম্বন্ধে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।” 

অনন্তর পুরোহিত চলিয়। গেলে রাজ! শকুস্তলার বিষয় চিন্ত। করিতে 

লাগিলেন। ক্রমে তাহার উত্বস্ঠার বৃদ্ধি হইতে লাগিল । প্ররত্যাখ্যাতা 
শকুক্তলার পরিণয় তিনি কিছুতেই শ্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না। 

কিস্ত তাহার খির হৃদয় যেন বিশ্বীসস্থাঁপনে চেষ্টা! করিতেছিল। 

১ (৬ ) 

এইবার অভিজ্ঞানের কথা । রাজার সন্দেহস্থলে যে অভিজ্ঞানের 

আশায় বুক বাধিয়! শকুম্তল! আপনার অঞ্চল অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহার 
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সেই রাজদত্ত অঙ্গুরীন্বর্ূপ অভিজ্ঞানটি বাস্তবিকই অঞ্চল হইতে বিচ্যুত 
হইয়া পড়ে। শক্রাবতারমধ্যে শচীতীর্থে ্নানকালে অঙ্গুরীয়টি সলিলমধ্যে 
নিপতিত হয়, একটি রোহিত মত্স্ত আবার ভাঁহা গ্রাস করিয়া ফেলে। 
সেই রোহিত ম্স্তটি এক ধীবরের জালে পড়িলে, ধীবর তাহাকে বিক্রয়ের 

জন্য খণ্ড থণ্ড করিতে আরম্ভ করায়, তাহার উদর হইতে রত্ুবিজড়িত 

অঙ্ুরীটি বাহির হইয়া পড়ে। ঘীবর পরমানন্দে যেমন সেই অঙ্গুরীটি 
বিক্রয্ন করিতে যাইতেছিল, অমনি নগররক্ষক রাঁজশ্যালকের চক্ষে পড়ায় 

তিনি তাহাকে চোর জ্ঞানে রক্ষীর দ্বারা ধৃত করিয়া তাড়না করাইতে 

আরন্ত করেন। ধীবর “জঙ্থুরী চুরি করে নাই, বলিয়। প্রকাশ করায়, রক্ষীরা 
বলিতে লাগিল,_-“তবে রাজ! কি তোমাকে স্ুত্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুরীটি দান 

করিয়াছেন ?” তাহার পর ধাঁবর অন্ুরী প্রাপ্তির প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিংত 

আরম্ভ করিল। *মত্স্ত ধরাই আমাদের জীবিকা); তাহাতেই অঙ্গুরীটি 
পাইয়াছি।” ধীবর এই কথ বলিবামাত্র রক্ষীরা বলিয়া! উঠিল, -“জীবিকার 

উপায়টি ত বেশ বিশুদ্ধ দেখিতেছি।” থাঁবর উত্তর করিল,--“যে কার্ধ্য 

স্বাভাবিক, তাহ নিন্দনীয় হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে; 

করুণাপরবশ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ যক্তীয় পশুহননে কদাচ ক্ষান্ত হন না।” 

তাহার পর সে শচীতীর্ঘ হইতে মহন্ত ধরা ও তাহার গর্ভ হইতে অস্তুরী- 

প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিলে, নগররক্ষক অঙ্তুরীতে আমিষগন্ধের স্বাণ 
পাইয়৷ তাহার কথায় একেবারে অবিখাস করিলেন না । 

অনন্তর তিনি ধীবরকে রক্ষীদের নিকট রাখিয়া অঙ্গুরী লইয়া! রাজার 
নিকট গমন করেন । অঙ্গুরী হস্তে লইবামাত্র রাজার সমস্ত কথাই মনে 
পড়িয়া যায়; তিনি তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরীর মূল্য ও পারিতোধিক দিয়া ধীবরকে 
নিষ্কৃতি দেওয়ার আদেশ দিলেন । নগররক্ষকের আসিতে বিলম্ব ঘটায় 
রক্ষীরা ব্যস্ত হুইয়! পড়িতেছিল। ধীবরের বধের জন্য তাহার গলদেশে 



৬০ কবিকথা । 

পুষ্পমাল! পরাইতে তাহাদের হস্ত প্রশ্ফুরিত হইতেছিল। তাহার পর আদেশ- 

পত্র হস্তে নগররক্ষককে ফিরিয়া! আসিতে দেখিয়! রক্ষীরা মনে করিল ষে, 

বীবরকে গৃধের বলি অথব! কুকুরমুখে নিক্ষেপ করা হইবে ) কিন্তু নগররক্ষক 

তাহাকে অঙ্থুরীর মূল্য ও পারিতোধিক দিয়। ছাড়িয়া দেন। ধীবর? তাহার 

আদ্ধতাগ পুষ্পমূল্যস্বরূপ তাহাকে প্রদান করিলে, নগররক্ষক শৌগ্ডিকালয়ের 

দিকে ধাবিত হন। 

অঙ্তুরীম্পর্শে রাজার মনে সমস্ত ঘটনা স্বপ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতে 

লাগিল; তিনি যারপরনাই অধীর হইয়। পড়িলেন ৷ শকুন্তলা প্রত্যা- 

ধ্যান তাহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছিল। “সই সময়ে আবার 

বসস্তোৎসব, রাজার আদেশে কিন্কু উ২সব নিষিদ্ধ হইল। পরিচাঁরি- 

কারা সকলে তাহা জ্ঞাত না থাকায়, কামদেবের অর্চনার জন চৃতমঞ্জরী- 

ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার গুণগানও আরম্ত করে। চুতুকজল ভাঙ্গিতে 

তাঙ্গিতে তাহার! গাহিতেছিল,_“আরক্ত, হরিত ও পা গুবর্ণে মনোহর 

বস্ত মাসের জীবন স্বরূপ তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। খতুমঙ্গল 

এস, তোমায় উত্তোলন করি।” চুতাস্কুর তুলিয়া কামদেবের উদ্দেশে 

নিক্ষেপ করিয়৷ তাহারা! আবার গাহিতে লাগিল»_“চুতাঙ্ছুর, ধনুদ্ধর 

কামদেবের উদ্দেশে তোমায় দিলাম। পথিকবধূকে লক্ষ্স্থানীয় করিয়া 

তুমি পঞ্চশরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠ 1” 

সেই সময়ে কগুকী আসিয়া! তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়। রাজান্তা 

শুনাইয়। দিলেন এবং বলিলেন,_“লোকের কথা দুরে থাকুক, 

বনরাজি পর্যন্ত রাজাদেশ পালনে রত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, 

প্র দেখ, বহুদিনবিনির্গত চুতমঞ্জরীতে আঁবিও পরাগ দেখ! যাইতেছে 

না, কুরুবক কোরকাবস্থাতেই রহিয়াছে, শিশির অতীত হইলেও 

কোঁফিলের কঠ-খলন যায় নাই। এমন কিঃ মনে হইতেছে, স্বয়ং 
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ক]মদেবকেও ভীত হইয়া তৃণার্ধকুটু শায়ক প্রতিসংহাঁর করিতে 

হইয়াছে 1” 

পরিচারিকারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কপুকী তাহাদের নিকট 

সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন এবং অঙ্গুরী-প্রাপ্তির পর হইতে রাজার যে 
অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাঁও জানাইয়া কহিলেন,-_-“রাজজার এক্ষণে কোন স্বন্দর 

বন্ততে জাহা নাইঃ অমাত্গণের সহিত পূর্বের হ্যায় আলাপনও করেন 

না, শধ্যায় পা্শপরিবর্তন করিয়। তিনি সমস্ত ব্রাত্রি বাপন করিয়া থাকেন, 

অন্তঃপুৰবাঁদিনীদের বিশেষ অনুরোধে কোন কথার উত্তর দিলেও তাহাদের 

নাম ভ্রম করিয়া লজ্জিত হইয়া উঠেন |” 

তাহ।দের এইন্রপ কথোপকথনের সময় রাজাও মাঁধব্যের সহিত সেই 

দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পরিচারিকার! তাহ জানিতে পারিয়া৷ তথ! 

হইতে প্রস্থান করিল। 

রাজার দনোশুব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মেনকা কর্তুক প্রেরিত 
হইয়া সাঁচুমতী নামে অপ্সরা অদর্শনী-বিস্তাপ্রভাবে অলক্ষ্যে খাকিয়! 

এই সমস্ত পরিদর্শন করিতেছিলেন। গঞ্গার অঞ্সরাতীর্ঘে সাধুদিগের 

ন্নানসময়ে পর্য্যায়ক্রমে এক একজন অগ্পরাকে উপস্থিত হইতে হয় ॥ 

সে দিন সান্মমতীর পালা পড়ায়, মেনকা তাহাকে রাজার সংবাদ লওয়ার 

জন্তু অনুরোধ করেন । মেনকা সম্বন্ধে সান্ুমতী শকুস্তলাকে একাঙ্গই মনে 

করিতেছিলেন ॥ তাই তিনি আগ্রহসহকারে রাজাকে লক্ষ্য করিতে 

প্রবৃত হন। 

কথুকী রাজাকে দেখিয়া বলিতেছিলেনঃ--"এই উৎকন্টিত অবস্থাতেও 

রাজাকে ভাল লাগিতেছে। যাহাদের আকৃতির বিশিষ্টত৷ আছে, তাহার! 

সকল অবস্থাতেই সুন্দর বলিয়! বোধ হয়। মহানণিকে ঘর্ষিত করিলেও 

তাহার দীণ্তির অন্ত যেমন তাহাকে ক্ষীণ বলির বোধ হয় ন।, তেমনি 



৬২ কবিকণ|। 

আমাদের মহারাজ সমস্ত ভুষণ পরিত্যাগ করিয়। একমাত্র কনকবলয় ধারণ 

করিলেও এবং তাঁহার শরীরে পাণুতা ও নয়নে আরক্তিম! দেখা দিলেও, 

তিনি নিজ তেজঃ প্রভাবে রমণীয়ই দেখাইতেছেন ।* 

রাজা আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন১- “প্রথমে প্রিষ্নাতমার দ্বারা 

উদ্ধদ্ধ হইয়াও মুগ্ধের গ্ঠায় ছিলাম ; এক্ষণে হতহৃদয় অন্ৃতাপছুঃথে জাগরিত 
হইয়া উঠিয়াছে।” 

রাজার কথা শুনিয়। মাধব্য মনে মনে বলিতেছিলেন)--«আবার 

ইহাকে শকুস্তলা-ব্যাধিতে আক্রমণ করিল দেখিতেছি। নাজানি ইহার 

কি চিকিৎসা আছে ।” 

কঞ্ুকী রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের কথা বলিয়া রাঁজাদেশেই নিক্ষান্ত 

হইলেন, রাঁজা প্রতিহারীকেও মন্ত্রীর নিকট রাজ্কার্যযের ভারগ্রহণের 

জন্য প্রেরণ করিলেন । জনশূন্ঠ দেখিয়া মাধব্য বলিলেনঃ_-“এক্ষণে ত 

এ স্থান নির্মক্ষিক হইল,_আইস, আমরা এই রমণীয় প্রদেশে কিছুকাল 

খমতিবাহিত করি ।” 

রাজা বলিতে লাগিলেন।_--“সখে, ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেই যে অনর্থ প্রবেশ 

করে, এ কথ। সত্য ৷ কারণ, শকুন্তলার প্রণয়বিস্বৃতিবূপ মোহ হইতে মনকে 

মুক্ত দেখিয়া মদন এক্ষণে স্বীয় চাপে চতশর সন্নিবেশিত করিতেছেন 1” 
মাধব্য উত্তর দিলেনঃ__পথাক, এই যষ্টির ঘ্বার! কন্দর্প-ব্যাধির বিনাশ 

করিতেছি ।” এই বলিয়! তিনি চুতাস্থুর ভাঙ্গিতে উদ্ভত হইলেন। 
রাজা বলিলেন,--শনিরত্ত হও, তোমার ব্রহ্ধতেজ দেখ! গেল ; 

এক্ষণে চলঃ কোন একটি স্থানে বসিয়! প্রিয়ার অন্ুন্ূপ লতার প্রতি দৃষ্টি 

করি! চিত্তকে শাস্ত করিবার চেষ্ট। করি ।? 

: মাধব্য উত্তর দিলেন,--”বেশ কথা, চল মাধবীমণ্ডপে যাই ? তথায় 
€তোমার অক্ষিত শকুস্তলার চিত্র দেখা! যাইবে” 



অভিজ্ঞানশকুম্থল । ৬৩ 

তাহার পর তাহারা মাধবীমণ্পে মণশিলাতিলে উপাবিই্ হইয়া, শকুন্তলা 

সম্বন্ধে আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অপ্সরা সানুমতী লতাশ্রয় অবলম্বন করিয়! শকুস্তলার প্রতিকৃতি দেখিতে 
ইচ্ছ। করিলেন এবং তাহার প্রতি রাঙ্গার প্রবল অনুরাগও লক্ষ্য করিতে 

লাগিলেন। 

রাজা বলিলেন,__“সথে, শকুস্তলার সমস্ত কথাই এখন মনে পড়িতেছে। 

তোমাকেও ত বলিয়াছিলাম, প্রত্যাখ্যানকালে তুমি নিকটে ছিলে 
না। পূর্বেও তাহার নাম পর্য্যস্ত কর নাই; তুমিও কি আমার মতন 
বিশ্বত হইয়াছিলে ?”” 

মাধব্য কহিলেন,_-“আমি একেবারে বিস্থৃত হই নাই। কিন্তু তুমি 

শকুত্তলাবৃতান্ত সত্য নহে বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেওয়ায়, 

মৃংপিগুবুদ্ধি আমি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম ; অথবা ভাঁবতব্যতাই 
বলবতী 

ক্রমে শকুস্তলার কথ চিন্তা করিতে করিতে রাঁজ৷ অত্যন্ত অস্থির 

হইয়! উঠিলে, মাধব্য তাহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশে কহিলেন,_-“তোমার 
একনপ বিচলিত হওয়া উচিত নহে ৷ সংপুরুষেরা শোকে কখনও গাস্তীর্য্য 

পরিত্যাগ করেন ন1, প্রবল ঝটিকাতেও পর্বত কখনও বিচলিত হয় না|” 

রাখা বলিলেন,_-“তাহা সত্য হইলেও তাহার পরিত্যাগকালের অবস্থা 

স্বরণ করিয়। আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি । আমার প্রত্যাখ্যানের পর 

প্রিয়তম৷ তপস্থীদিগের সহিত যাইতে ইচ্ছা! করিলে, যখন গুরুতুল্য ধাষিশিত্য 

তাঁহাকে থাকিবার জন্য তিরস্কার করিয়া উঠেন, তখন অশ্রপরিপুর্ণ- 

নয়নে প্রিয়তম! এই ক্রুরের প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, রা 
আমাকে শল্যের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে ।”” 

রাজার এইরূপ পরিতাপে সান্মতী যারপরনাই শামি, 



৬৪ কৰিকথা । 

হইতেছিলেন। মীঁধব্য-বলিলেন) “আচ্ছা, শকুস্তলাকে কে লইয়া 

গেলেন ?” 

রাজা, উত্ুরী দিলেন,_ সম্ভবতঃ তাঁহার মাতা মেনকাই গ্েই 

পতিদেবতাঁকে লইয়া গিয়া থাকিবেন। তাই মনে হইতেছে, তোমার 

সখী অন্তহিতা হইয়াছেন ।” 

সানুমতী তখন ঘনে মনে বলিয়া উঠিলেন,_-“সম্মোহই বিশ্ময়করঃ 

ধঁগরণ নহে” 

মাধব্য কহিলেন,--“তাঁহা হইলে আবার সমাগমের আশা করা যাইতে 

পাঁরে। কারণ, মাতা পিতা কি কথনও কণ্ার কষ্ট সহ্য করিতে পারেন?” 

রাঁজা উত্বর দ্রিলেন,-_“বয়স্য, শকুস্তলার দর্শন আমার ভাগ্যে স্বপ্ন ব। 

মাঁয়িক বাপ।র, কিংবা মতিত্রম ঘটার স্তায়। অথব' জন্মান্তরীণ ক্ষীণপুণেোর 

ক্ষল্বরূপ একবার মাত্রই ঘটিয়াছে । তাহা! আর ফিরিয়া আসিবে না" 

একেবারেই অতীতের গর্ভে নিনগ্ন হইয়া গিয়।ছে । তটাভিভত তর্গরাশি 

যেমন একটির পর একটি পতিত হইয়া অদৃষ্ হইতে থাবেঃ তেমনই তাহার 

প্রাপ্তির আশা! এক একবার উদয় হইয়া হৃদয়কে আঘ।ত করিফাহ আবার 

বিলীন হইয়। যাইতেছে 1” 

মাধব্য বলিলেন,_-“তোমার এরপ চিন্তা কর! উচিত নহে । শকুন্তলার 

সমাগম ষে কখনও হইবে না, একপ বলা যায় না। ুষ্টাঙ্গুরী আবার যে 

করগত হইবে, ইহা! কে জানিত ?” 

রাড! কহিলেন,-_“এই অন্তুরীটির পুণ্যফলও দেখিতেছি আমার 

হাঁয় ক্ষীণ ; তাহা না হইলেঃ যে সেই অনিন্দানুন্দরীর অরুণনথ মনোহর 

অঙ্গুলীতে স্থান লাভ করিয়াছিল, সে আবার ্ষ্ট হইবে কেন ?” 

মাধব্য তিজ্ঞাস। করিলেন,--আচ্ছা। বয়, তাহার অঙ্গুলীতে অনুরীটি 

পরিবেশিত করিয়াছিলে কেন ?” 
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রাঁজা উত্তর দিলেন,--“রাজধানী আসার সময় প্রিয়তম! সজল নয়নে 

বলিয়াছিলেন, “কতদিন পরে আমার সংবাদ লইবে ? আমি তখন তাহার 

অঙ্ুলীতে আনার নামাঞ্ষিত অন্ুরীটি পরাইয়া বলিয়াছিলাঁম যে, “ইহার 
এক এক দিবসে ইহার এক একটি অক্ষর গণন! করিয়! যে দিন গণন। শেষ 

কুইবে, সে দ্রিনই আনার লোকজন তোমাকে লইতে আসিবে । কিন্ত 

মোহান্ধ আমি ভতৎসমন্তই বিস্মৃত হইয়াছিলাম | তাহার পর অহ্থুরীটিও 
শচীতীর্থে পড়িয়া যায়। এক্ষণে ইহাকে আমার তিরস্কার করিতে ইচ্ছা 
হইতেছে ।”” এই বলিয়া তিনি অন্গুরীটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে 

লাগিলেন,_“তসই সুন্দর কোমলাঙ্গুলীযুক্ত কর পরিত্যাগ করিয়! তুই 
জলে নিমগ্ন হইয়।ছিলি কেন অথবা অচেতনে গুণগ্রহণই করিতে পারে 

না । তাহা না হইলে, আমিই বা প্রিয়তমাকে অবজ্ঞ। করিব কেন ?% 

রাঁজাকে উত্তরেত্তির বিচলিত হইতে দেখিয়া মাধব্যের মনে কাহার 

স্থিবমস্তিষ্ষত্বসন্বন্ধে সন্দেহ হইতে লাগিল, তখন আবার ক্ষুধাতেও 
তাঁহার উদর জ্লিয়া উঠিতেছিল । এই সময়ে পরিচাঁরিকা শকুস্তলার 
চিত্র লইয়া উপস্থিত হইল, চিত্র দেখিয়া মাঁধব্য অত্যন্ত প্রশংসা করিতে 

লাগিলেন । রাজার নৈপুণ্য দেখিয়। সান্ুমতীরও মনে হইল যেন শকু- 
গলা তাহার সম্ুখেই অবস্থিতি করি:তছেন | রাজা বলিলেন,_-“চিত্রে স্মস্ত 

বিবয় গ্রকুতরূপে অঞ্কিত হয় না১ তথাঁপি যতদুর সম্ভব তুলিকার হারা 

তাহার লাবণ্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হইয়াছে?” 

সান্ুমতীর মনে শকুস্তলার এরূপ সন্মমনকে অন্গতাপে প্রবল অন্ুরাগের 

ও বিনয়ের উপযোগী বলিয়াই বৌধ হইতেছিল । চিত্রে শকুত্তল৷ ও তাহার 

সখীঘ্য়ও অঞ্ষিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাও 

চিত্রিত হয়। 

মাধব্য শকুস্তলার একটি চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ কহিলেন,--“বাহার 



৬ কবিকথা । 

শিণিলকেশবন্ধনের জন্য কবরী হইতে কুস্মমরাশি বিচাত হইয়া পড়িতেছে, 
বদনে স্বেদবিন্দু দৃষ্ট হইতেছে ও বাহুপ্বয় নত হইয়া পড়িয়াছে এবং যিনি 

তরুণপল্লবযুক্ত চুতপাদপের পার্থ ঈষৎপরিশ্রান্তার ন্যায় রহিয়াছেন, তিনিই 
শকুন্তলা, অন্ত দুইজন সখী বলিয়াই বোঁধ হইতেছে ।” 

রাজা বলিলেন,_-“তুমি যথার্থই স্থির করিয়াছ। তগিত্র আগার ভবিচিহ্ন 

স্বেদ ও অশ্রুপতনের নিদর্শনও আছে ।» 

তাহার পর রাজ স্বহস্তে চিত্রখানি লইয়া বলিতে লাগিলেন, “সাক্ষাৎ 

প্রিয়তমাকে উপস্থিত দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াহিঃ এক্ষণে তাহাকে 

চিত্রার্পিত করিয়৷ সন্মান দেখান হইতেছে । সলিলপরিপূর্ণ জোতস্িনী 

পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে মরীচিকাই আমার আশ্রয় হইয়! উঠিরাছে।”" 
মাধব্যের মনে, রাজার নদী পরিত্যাগ করিয়া মুগভঞ্জিকার 

অবলম্বন বথার্থই বোধ হইতে লাগিল | ঠিনি আর কিকি অঙ্কিত কজিতে 

হইবে জিজ্ঞাসা কবিলে) রাজা কহিলেন,_আোতন্বিনী নাঁলিনীকে 

+“অক্কিত করিয়! তাহার সৈকতে হংসহংসীকে চিত্রিত করিতে হইবে 

হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে হ্রণগণের ব্চিরণ দেখাইতে কবে, আব 

ধাধিদিগের বক্লসংলগ্ন শাখাযুক্ত তরুগণের তলদেশে কুষ্সার যুগের 

শৃঙ্গে মুগীর বামনয়ন কগুয়ন অস্কিত করিতে হইবে 1, শুনিয়! বিদূষক মনে 
মনে বলিতেছিলেন,--“ইহার পর দীর্ঘশ্শ্রু তপস্বিগণে চিত্রধানি পৃরিয়' 

যাইবে দেখিতেছি 1 

রাজা আবার বলিয়া! উঠিলেনঃ--*তস্ততর প্রিয়ার কর্ণে কপোলপরিচ্দ্ধ 
শিরীষকুস্থদ ও কক্ষস্থলে শারদজ্যোতগ্বাতুল্য কোমল মৃণালহারও 
সন্লিবেশিত করিতে হইবে? 

শকুন্তলার আর একটি চিত্র দেখিয়া মাধব্য.বলিলেন,--“রক্ত কুবলয়- 

শোঁভিত হন্ডাগ্রের ছারা শকুস্তল! “মুখ আবরণ করিয়! চকিতার স্টায় 



অভিজ্ঞানশকুস্তল । ৬৭ 

রহিয়াছেন কেন? তাহার পর বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া নিজেই 
বলিলেন,_-“বুঝিয়াঁছি' দাসীপুন্র কুন্ুমরসচোর মধুকরটা তাহার বদনে 

পড়িবার উপক্রম করিতেছে 1৮ 

এই কথায় রাজার পূর্ব বৃত্তান্ত স্বতিপথে উদ্দিত হইল) তিনি চিত্রকে 

সজীব মনে করিয়া, অঙ্কিত মধুকর যাহাতে শকুস্তলাঁর বদনে নিপতিত না হয়, 

তজ্জন্য মাধব্যকে অন্গুরে!ধ করিতে লাগিলেন। মাধব্য উত্তর দিলেন,__ 

“অবিনীতদিগের শাসনকর্তা তুমিই উহাকে নিবারণ কর।” রাজা তখন 
মধুকরকে উদ্দেশ করির। বলিতে লাগিলেন,-“ওভে কুনুমলতার প্রিয় 

অতিথি, তুনি এখানে পতনক্লেশ অনুভব করিতেছ কেন? এ কুস্তম- 

বাঁপিনী তোমাতে অন্ুুরক্1 সতী মধুকরী তৃবিতা হইয়াও তোমার অপেক্ষা 
করিতেছে । তোমা বিনা সে মধুপান করিতে পাঁরিতেছে না 1” রাজার এই 

নিবারোণোপায়কে সাঙ্গমতী ন্যাধা বলিয়া মনে করিতেছিলেন । মাধব্য 

বলিয়। উঠিলেন,_“বারণ করিলেও ইহারা বক্রই থাকে ।* রাজ! 'তথন 

বলিতে লাগিলেন,--“মধুকর, তুমি যদি আমাৰ শীসনে না থাক» এবং 

অম্রান নবতরুপল্লবের ন্যায় 'আমার পীত প্রিঈঈতমার বিষ্বাধর স্পর্শ কর, 

তাহা হইলে তোমাকে কমলোদরে বদ্ধ করিব।” শুনিয়া বিদূষক 

কহিলেন১--“এরূপ তাক্ষ দণ্ডেও ভয় করিতেছে না?" মাধব্য রাজাকে 

উন্মন্তই জ্ঞান করিতেছিলেন এবং নিজেও যেন তাহাই হইয়া উঠিতে 'ছলেন। 

অবশেষে তিনি বলিয়া ফেলিলেন,-_-“বয়স্তঃ ইহা, চিত্রমাত্র ৷” সে কথায় 

রাজার মোহ গত হইল বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া বলিলেন, 

“আমি তন্ময় হৃদয়ে প্রিয়ার সাক্ষাদ্দর্শনম্থখ অনুভব করিতেছিলাঁম, কিন্তু 

সথে, তুমি ম্মরণ করাইয়! দেওয়ায় তিনি আবার চিত্রিতা হইয়া! উঠিলেন |» 
সান্ুমতীর নিকট এই পূর্বাপরবিরোধী বিরহ অপুর্ব্ব বলিয়াই বোধ 

হইয়াছিল । রাজ আবার বলিঞ্ে লাগিলেন,__বযহ্য ! এ অবিশ্রান্ত 



৬৮ কবিকথা । 

ছুঃখ আর কত সহা করিব? স্বপ্রে তীহার সমাগম জাগরণে রুদ্ধ হইয়া 

যাঁয়। বিগলিত অসশ্রধারা তাহার চিত্রকেও দেখিতে দিতেছে না ।” 

শুনিয়৷ সীন্থুমতী বলিতেছিলেন,--“শকুন্তলার প্রত্যাধ্যানছুঃথ পরিমার্জিত 

হইয়া গেল মনে হইতেছে 7, যে পরিচারিকা চিত্রপট আনিয়াছিল, 
অবশিষ্টংশ অঙ্কনের জন্য সে উপকরণাদি আনিতে যায়। ফিরিয়া আসিবার 

সময় রাজ্জী বস্থুমতী তাহার নিকট হইতে তৎসমস্ত কাড়িয়া লইয়' রাজার 

নিকট উপস্থিত হইতেছিলেন | পরিচাঁরিকার নিকট তাহ শুনিয়া! রাজ! 

অভিমানিনী বাজ্জীর ভয়ে মাধব্যের হস্তে চিত্রফলক প্রদান করিয়া 

তাহাকে তথা হইতে পলায়ন করিতে বলিলেন । মাধব্য পলায়ন করিলে 

প্রতিহারী তথায় পত্রহস্তে উপস্থিত হইল । পত্রপহ প্রতিহারীকে আসিতে 

দেখিয়া রাজা রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত হইলেন জানিয়া, বাড্জী অস্তঃপুরাভিমুখে 

গমন করেন। যে পত্রথানি প্রতিহারী লইয়া আসিয়াছিল, মন্ত্রী তাহা 

ব্লাজাকে লিখিয়। পাঠাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, ধনমিত্র নামে 

বণিক্ সমুদ্রপথে বিনষ্ট হওয়ায়, অপুত্রক তাহার ধন রাজারই প্রাপ্য হইয়! 

উঠিয়াছে। কিন্তু রাজা তাহার কোন পত্রী অন্তঃসবা আছে কি ন! জিজ্ঞাসা 

করিলে, প্রতিহারী কহিল যে, তাহ!র এক পড়ী অযোধ্যাবাসী শ্রেচঠীর কন্তা 

গর্ভবতী আছে শুনিয়াছি। রাজা বলিলেন।_ “গর্ভস্থ সন্তানও ধনাধিকারী। 

সুতরাং তাহার সন্তান হইলে সেই ধনলাঁভি করিবে, এই কথা মন্ত্রীকে গিয়। 

জ্ঞাপন কর, এবং তীতুথকে রাজ্যে ঘোষণ। করিয়। দিতে বল যে? যে সকল 

প্রজা! বন্ুহীন হইবে, দুষ্যুস্তই তাহাদের বন্ধুস্থানীয় হইবেন 1 তাহার পর 

রাজ। শকুস্তলার প্রত্যাখ্যানে আপনাকে অপুত্রক বলিয়া বিবেচনা করিয়। 

অত্যন্ত হুঃখিত হ্ইয়! পড়িলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন,--“যথাকালে 

উপ্তবীজা ভবিষ্যফলপ্রদায়িনী বসুন্ধরার শ্ঠায় কুল-প্রতিষ্ঠা ধর্মপত্বীতে 

নিজ আত্মা সংরোপিত করিয়া € তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি ।' 



অভিজ্ঞভানশকুন্তল । ৬৪৯ 

শুনিয়। সানুমতী বলিলেন, “তোমার সম্ততিধার। অবিচ্ছিন্্রই হুইবে 1 

পরিচারিক। ও প্রতিহারী রাজার উদ্বেগশান্তির জন্য পরামর্শ করিতে 

লাগিল । পরে প্রতিহারী মাধন্যকে আনয়ন করিলেন» রাজা আবার 

বলিতে আরম্থ করিলেন । 

“আমার পর হইতে আর আনার বংশে বযাশ্তি পিণ্োদক-ক্রিয়া 
ভইবে না! পিভগণ অতঃপর আমার হন্ত হইতে অশ্রুসিক্ত উদকই পান 

করিবেন 1 

পরিচারিক1 তাহাকে শান্ত করিতে লাগিল । 

অপ্রা সানুমতী বলিতেছিলেন,__“দীপ থাঁকিতেও ব্যবধানের জন্ 

রাজর্ধির এই অন্ধকারদোন অগ্কভব হইতেছে ॥ 

সান্ুমতী যদিও জানছেন বে, দেবতারা শীঘ্রই দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার 

(বেলন ঘটাইবেনঃ তথাপি তিনি শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তথা 

হইতে অন্ততঠিত! হইলেন । 

সময়ে দেবকার্ধ্য সম্পাদনের জন্ট রাজাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে ইন্দ্র- 
সারথি মালি সেই স্থানে আসিয়া! উপস্থিত হন। তিনি রাঁজাকে উন্মন 

দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার জগ্ত মাধব্যকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ- 

শিখন্রে লহয়া গিয়। পাঁড়ন করিতে আর্ত করিলেন । মাধব্য “অব্রঙ্থণ্য 

বশিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। 

রাজ। বলিয়। উঠিলেন,_-হার! আমার গৃহও জন্ততে আক্রমণ 

করিল? অথবা না হইনে কেন? আমি যখন প্রতাদন আমার 

প্রমাদস্থলন জানিতে পারিতেছি না, তখন প্রজাগণের মধ্যে কে কোন্ 

পথে বিচরণ করিতেছে, তাহা জানিবার শক্তি কোথায় ?” 

মাধব্যের চীৎকারে রাজ। ধনুগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
এদিকে মাতলি উচ্চৈঃস্বরে মাধব্যকে বলিতে লাগিলেন,_-«“অভিনব 



৭9 কবিকথা। 

রক্তলোলুপ শার্দুল তোমায় পশুর স্তায় হনন করিতেছে। ধনুর্ধারীঁদযাস্ত 
এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করুন ।”” 

রাজা তাহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং ধনুর্ৃস্তে অগ্রসর হইয়া 
কিছুই দেখিতে পাইলেন না ।” 

মাধব্য বলিলেনঃ_-“তুমি আমাঁকে দেখিতে পাইতেছ না, আমি কিন্থ 

তোমাকে দেখিতেছি । বিড়ালে ধর! মৃষিকের স্ায় আমি জীবনে হতাশ 

হইয়া পড়িয়াছি 1” 
রাজা তখন অদর্শনী বিদ্যাগর্ক্বিত পুরুষকে শরসন্ধান করিয়া বলিলেন, 

শ্আমার শর হংসের ক্ষীরগ্রহণ 'ও জলবর্জনের ন্যায় তোমাকে বধ ও 

ব্রাঙ্মণকে রক্ষা করুক (৮ 

অমনি মাতলি মাধবাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,__«দেবরাজ 
অস্ুরদিগকেই আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ভাহাদের প্রতিই 

শরাঁসন আকর্ষণ করুন। সুহদ্দিগের প্রতি সাধুজনের প্রসাদসৌম্য দৃষ্টিই 
পড়িয়া থাকে, কদাচ দারুণ শর নিপতিত হয় না 1” 

' বাজ মাতলিকে দেখিয়। স্বাগত সম্ভাষণ করিলে, মাধব্য বাললেন,-- 

“যে আমাকে বজ্ঞীয় পশুর মার মারিল, তাহাকে তুমি স্বাগত সম্ভাষণ 

করিতেছ 1” 
মাভলি বলিলেন,_“মাপনার সখ! দেবরাজের আদেশ লইয়া আমি 

আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। কালনেমির সন্তান ছুর্জয়নামে 

দানবগণের দমনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। তাহারা আপনার সখার অজেয়, 
কিন্তু যুদ্ধে আপনিই তাহাদের নিহত্তা । নৈশ অন্ধকারকে হৃর্ধ্য দূর করিতে 

পারেন না, কিন্তু চন্ত্রই সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ।”, 

রাজ! বলিলেন,--"দেবরাজের সম্মানে অন্ুগৃহীত হইলাম, কিন্ত 

মাধব্যের প্রতি আপনার এক্সপ ব্যবহারের কারণ কি ?” 



অভিজ্ঞানশকুস্তল । ৭১ 

মাতুলি বলিলেন,- “আপনার চিত্তবিকীর দেখিয়া উত্তেজিত করিবার 
জন্য এ্ররূপ কৌশল করিয়াছিলাম। দেখুন, অন্নি চালিত হইলেই জলিয়! 
উঠে, সর্প রুষ্ট হইলেই ফণা উত্তোলন করে। সেইরূপ লোকে ক্তুদ্ধ হইলেই 
আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়৷ থাকে 7” 

তাহার পর রাজ ছুষ্যন্ত মাধব্যের দ্বারা মন্ত্রীকে প্রলাপালনের জন্য 

বলিয়া পাঠাইয়৷ শিজে শরাসন হস্তে মাতলির সহিত তাহার আনীত রথে 

আরূঢ় হইলেন এবং স্বগৌঁদেশে যাত্রা! করিলেন । 

(৭) 
রাজা দুষ্য্ত দ্বর্গে উপস্থিত হইয়া দেবকার্ধ্য সাধন করিলেন। দানব- 

গণকে উন্ম লিত করায়, হ্বর্গরাজা নিষ্কটক হইয়া! গেল। দেবরাজ তাহার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দেবমগুলীমধ্যে রাঁজাকে অর্ধামনে উপবেশন 
করাইয়া! বক্ষোস্ুলিপ্ত হরিচন্দনের দ্বারা অষ্ষিত মন্দারমালা আপনার ক 

হইতে উন্মোচন করিয়। তাহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর 

রাজা নাতলির সহিত রথে আরোহণ করিয়া পুথিবীতে অবতীর্ণ হইতে 

লাগিলেন। অবতরণের সময় তিনি দেবরাজের সংকারের কথা বারংবার 

নাতলিকে বলিতেছিলেন । বিশেষতঃ আগমনকালীন সম্মানকে তিনি যার- 

পর-নাই গৌরবের চিহ্ন মনে করিয়াছিলেন । 

নালি সে কথ! শুনিয়া বলিলেন, 

“আপনারা উভয়েই পরস্পরের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই । 

কারণ, ইন্দ্রের প্রতি আপনার উপকারকে তীহার সংবর্ধনার জন্য 

আপনি লঘু মনে করিতেছেন, এবং তিনিও সে সংবর্ধনা আপনার অবদানের 

উপযোগী নহে বলিয়া! ভাবিতেছেন |” 

রাঁজ। বলিলেন,--“ও কথা বলিবেন না। দেবরাজ আগমনকালে যে 

সম্মান দেখাইয়াছেন, তাহ! আশাঁরও অতীত । কারণ, তিনি অয়স্তের 



৭২ কবিকথা। 

মনোগত প্রার্থনা উপেক্ষ। করিয়! আমারই কণে মন্দারমালা পর|ইয়া 

দিয়াছিলেন।» 

মাতলি তখন বলিতে লাগিলেন,-“দ্রেবরাঁজ যেমন আপনার মংকাঁর 

করিয়াছেন, আপনিও তেমনি তাহার কম উপকার করেন নাই। কারণ, 

পুরাকালে নৃসিংহদেব যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনার কতৃক 

এক্ষণে ত্বর্ণরাঁজ্য নিঘণ্টক হইয়।ছে 1» 
রাজা উত্তর দিলেন,_-“সেবক যে ছুক্ধর কার্যযসাধনে সমর্থ হইয়। 

থাকে, তাহ! প্রভুর গৌরবেরই অঙ্গ । হৃর্ধ্দেব অরুণকে রথাগ্রে ন| 
রাখিলে, তিনি কথনও অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইতেন ন1।” 

মাতলি রাজার িরেরজ করিয়! কহিলেন,_-“দেগুন, স্বর্গলোকে 
আপনার কিন্প যশ বিঘোষিত হইতেছে । এ দেখুন) সুরস্ুন্দরীদিগের 

অঙ্গরাগাবশেষ দ্বার! স্বর্নবাপিগণ কল্পলতাংগুকে আপনার গাতযোগ্য চিত্র 

অক্ষিত করিতেছেন 1” 

ক্রমে তাহার! অবতরণ করিতে লাগিলেন । স্বর্গে গদনকালে রাজা 

আকাশপথের দিকে সেক্ধপ লক্ষ্য করেন নাই । এক্ষণে মাভলিকে জিজ্ঞাস! 

করিরা স্বর্গপথের সনস্ত বিবর অবগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে 

তাহার! মন্দাকিনী প্রবাহিত জ্যোঠিফসমনিত ভরিবিক্রমের প1দমন্পশে পবিত্র 

কৃত বায়ুপথে আপিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহার পর আবার মেঘপথে 
অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। তথায় চাঁতকগণ রথের অন্নবিবরে প্রবেশ 

করিয়া আবার তথ! হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, বিছাদ্দামে জশ্বগণের 

অঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়। উঠিল, এবং চক্রনেমিও জলকণায় নার্র হইতে 

লাগিল। ক্রমে পুথিনী নিকটবন্তাঁ তষ্টয়া 'আসিলে, ভীহাদের এইকুপ 

অন্ুমাঁন হইতেছিল, যেন উন্নত শৈলশিখর হইতে মেদিনী অবরোহণ করি- 

তেছে। বৃক্ষসকলের ক্বন্ধ পর্ররাশির মধ্য হইতে প্রকাশিত হইসা উঠি- 
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তেছে। ক্ষীণমলিলা ক্রোতস্বিনীগণ সহস! সলিল বিস্তার করিতেছে । এক 

কথায় কে যেন পুথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের নিকট মুলিয়। দ্িল। 

সেই সময়ে পুর্বাপরসমুদ্রাবগাহী কনকদ্রননিশ্তন্দী সান্ধ্যদের প্রতিন 

হেমকুট পর্বত দুণ্ট হইলে, রাজ! মাতলিকে তাহার কথ! জিজ্ঞাস! করিলেন । 

মাতলি হেমকুটের পরিচয় পিয়া কহিলেন,_-উহা কিংপুরুব বর্বাস্ত- 

গত এবং তপস্তার সিদ্ধিক্ষেত্র। এইখানে স্ুরাহুরগুরু প্রজাপতি কগ্ত+ 

সন্ত্রীক তপস্তায় নিরত আছেন ৷» 

রাজ। বলিলেন,_-“তাহা হইলে ভগ্বান্কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয! 

যাওয়াই কর্তব্য | 

মাতলি খাহার অভিপ্রায়ের প্রশংসা করিরা রথ নানাইতে লাগিলেন । 

তাহার আকাশচারী রথের চক্র হইতে কোন শন্দ বা ভদ্দারা ধুলিও 

উ্খিত হইল না। 

রাজা কশ্পাশন কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেঃমাতলি হস্তের দ্বারা দেখাইয়। 

কহিলেন,“ দেগুন, যেখনে বন্মীকন্ত,পনিনগ্র শরীরে, সর্পত্বগ লগ্ন বক্ষে, 

লতাবলয়বেষ্টিত কণ্ঠে, পক্ষিনীড়ব্যাপ্ত স্কন্ধে এবং জট|জালপুর্ণ মস্তকে 

স্থাণুর ন্যায় মুনিপ্রবন হুর্যযবিদ্বের প্রতি হ্িরদৃিতে চ।হিয়! রহিয়াছেন। সেই- 

থানেহ ভগবানের আশ্রম 0, 

রাজা সেই কষ্টতপস্বীকে প্রণ।ন করিলেন । 

তাহার পর তাহারা কশ্যপপত্রী অদিতির পরিবদ্ধিত মন্দরবৃক্ষসমন্থিত স্বর্গ 

হইতেও রমণীয় কশ্ঠপাশরমের নিকটবত্তী হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; 

ঠেই অপুর্ব্ব ৩পোবনে অপুর্ব তপন্তা দেখিয়া রাজা বিন্ময়।বিষ্ট হইয়া উঠিলেন' 
তিনি দেখিতেছিলেন, তপন্বীরা যে সমস্ত ফললাঁভের জন্য তপস্যা 

করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ফল চহুদ্ধিকে বিদ্যমান থাকিতেও তথাকার 
তপস্বীরা আবার অন্য ফলের আকাঙ্ষায় তপন্ত। করিতেছেন। একই 



নও কবিকথা। 

সমস্ত তপন্বীদিগের চতুর্দিকে কল্পবৃক্ষের বন থাকিলেও তাহারা কায়ুর 

দ্বারাই প্রাণধারণে রত আছেন | কাঞ্চনপদ্মরেণু ছারা পিঙ্গলসলিলে তাহা- 
দের ধর্ম'ভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছেঁ। রত্ুশিলাতলে ধ্যান এবং 

স্ব স্ব নারীগণের নিকটে তাহার! সংযম অভ্যাদ করিভেছেন। 

মাতলি বুঝাইয়! দিলেন যে, মহাজনদিগের বাঁসন! উত্তরোত্তরই বদ্ধিত 

হইয়। থাকে । তাহার পর তাহারা অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, ধর্মপত্বী 

অদিতির প্রশ্ন/হুসারে প্রজাপতি কশ্ঠুপ তাহাকে পতিত্রতাধর্দের কথ। 

শ্রবণ করাইতেছেন । 

মাতলি দুষ্ন্তকে এক অশোক বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ 

করিয়া প্রজাপতির নিকট রাজার আগমনসংবাদ প্রদানের জন্য গমন 

করিলেন। এানেও বাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। 

রাজা বলিতে লাগিলেন, “আবার আমার বৃথা বাঁছুম্পন্দন হয় কেল ? 

আর তাহার আশ! পদ্যস্ত করিতে পারি না, প্রাপ্তির কথা ত দূরে থাকুক। 

এক্ষণে আদি যে কল্যাণকে পুর্বে দুরে পরিহার করিয়াছি, এক্ষণে তাহার 

ছুঃথে পরিণতি ব্যতঠত আর কি হইতে পারে?” 

এই সময়ে একটি ব!লক ক্রীড়ার জন্য একটি অদ্ধপীতন্তন সিংহশিশুর 

কেশরাকর্ষণ করিয়! তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্বক লইবার চেষ্ট! 

করিতেছিল । তাঁপসীরা তাভাকে নিষেধ বা ভয় প্রদর্শন করিলেও সে 

প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিল না! তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে কোন 

ক্রীড়নকদঘানে শান্ত করার ইচ্ছায় কুটার হইতে মৃত্তিকানির্িত ময়ূর 

আনিতে গমন করিলেন । 

বালক ততক্ষণ সেই সিংহশিশুফে আকর্ষণ করিতেই লাগিল, তাঁপশীরা 

তাহার নিবারণের জন্য নিকটে কেহ আছে কি না জানিতে ইচ্ছ। করিয়া 

ইতত্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রাজা হুষ্যন্তের প্রতি তাহাদের 
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দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তাঁহারা বালকের হস্ত হইতে সিংহশিশুর উদ্ধারের 

জন্য দুষাস্তকে অনুরোধ করিলেন, রা! বালকের সাহস ও তেজ দেখিয়! 

তাহাকে অগ্রিশ্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে করিতেছিলেন, এবং সে যখন ক্রীড়ন- 

কের কথ। শুনিয়া তস্ত প্রসারণ করিল) তখন তাহার আরক্কতিম ও গ্রথি- 

তাঙ্থুলি করটিকে ঠি'ন ঘনদলযুক্ত নবোধায় ঈষপ্রশ্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনে 

করিতেছিলেন । তত্তিন্্ তাহাতে চক্রবন্তিলক্ষণও দেখিতে পাইতেছিলেন । 

রাজা তাহার ঈষৎ বিকসিত দ্তপাতি ও অব্যক্তরমধূর বাদী 
শুনিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন,_ “লোকে এই জন্যই পুত্র ক্রোড়ে 
করিয়া তাহার অঙ্গবুলিতে আপনাকেও ধূসরিত করিয়া থাকে | 

রাজা ভাপমীদিগের অনুরোধে বালকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে 
'মহষিপুত্র” সন্ঘোধনে কহিলেন, “তুমি কৃষ্ণসর্পশিশুর চন্দন্তরুদূষণের 
হ্যায় জন্ম হইতেই তপোবনবিরুদ্ধ আচরণের ছার! প্রাণিরক্ষাকর ও সুখকর 

সংযমকে দুষিত করিতেছ কেন ?7, 

তাপমীরা কহিলেন,_“এ বালক ধধিকুমার নহে ।* 
রাঁজা তাহার আকারান্ুব্ূপ কার্ষে) কিয়ংপরিমাণে তাহা বুঝিতে 

পারিয্লাছিলেন, তবে এক্সপ স্থানে খবিকুমার ব তীত আর কাহারও আগমন- 

সম্ভাবনা লাই বলিয়। তিনি তাহাই অনুমান করিয়াছিলেন । পরে তিনি 

বালককে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্রই অত্যন্ত 
পুলকিত হইয়া উঠিলেন । দুষ্যন্ত মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_-'ণউহাকে 
স্পর্শ করিয়াই আমার যখন স্ুখবোধ হইতেছে, না জানি ধাহার ক্রোড়ে এ 
বালক পরিবদ্ধিত হইয়াছে, ইহার স্পর্শে তাহার কত স্থুখ উপস্থিত হয় 1” 

রাজা বালককে ধরিবামাত্র বালক শান্তভাব অবলম্বন করিল! 
তাপমীর! তাহা এবং রানার ও বালকের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়৷ 
আশ্চ্যযান্বিত হইলেন, এবং সে কথা প্রকাশও করিলেন । 



শ৬ কবিকথ!]। 

রাজা বালক কোন্ বংশে জাত জিজ্ঞানা করিলে, তাহারা তাহাকে 
পুরুবংশীয় বলিয়৷ পরিচয় দ্রিলেন, এবং আরও বলিলেন যে. তাহার মাত! 

অগ্দরাসম্বন্ধে এই তপোবনে আসিয়া তাহাকে প্রসব করিয়াছেন । 

রাজার মনে হইল যে, পুরুবংশীয়ের! রাজ্যপালন শেব করার পর 

পরিণত বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধর্মপত্রীসহ তপোঁবনে বান করির। 

থাকেন। কিন্তু অগ্রাঁসম্বন্ধে তাহার মাতার আগমন শুনিয়া সন্দেহস্থলে 

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,--* ইহার মাতা কোন্ রাজর্ধির ধর্দরপত্বী ?" 

তাপসীর! বলিলেন,_-“আমরা সেই ধন্মপত্রীত্যাগীর নাম মুখে উচ্চারণ 

করিতে ইচ্ছা করি ন 1 +” 

রাজা তখন আপনাকে তাহাই মনে করিয়। কৌশলে ইহার মাতার নাম 

জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন । ইতিমধ্যে মুন্ম্র দয়ূর হস্তে 

করিয়া কুটারগতা তাপসী তথায় উপহ্িত হইলেন এবং বালককে তাহ! 
দেখাইরা বলিতে লাগিলেন, “বৎস? শকুন্ত-লাবণ্য দেখ | * 

বালক তাহা শুনিয়া কহিল,_আমার না কোথায় £” 

ভাপসীর! রাজাকে বলিলেন*_এই বালকের নাতার নাম শকুন্তলা, 

শকুস্ত-লাবণ্য কথায় তাঁভার মাতার নামশব্ব শ্রশিয়্া সে জননীর জন্য 

ব্যাকুল হইয়া উঠিগ্বাছে।” রাজাও মনে মনে অনেক পরিযাণে আশ্বস্ত 

হইতে লাগিলেন। ্ 

বালকের মৃন্ময় ময়ুরে প্রীতি জন্মিল ন। | কিন্থ বাহার নিকটে 

থাকায় সে শান্ত ভাবই অবদন্থন করিল । 

এই সময় আর এক র্যাপারও ঘাটল। বালকের জাতকম্মসময়ে তাহার 

মণিবন্ধে অপরাজিত। নামে ওমধি সাঁধিয়া দেওয়া হয়| তাহা ভূনিতে পড়ি! 

গেলে বালকের মাত পিতা ও সে নিছে ব্যতীত যদি আর কেহ তাহ! স্পর্শ 

করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহা সর্প হইয়া দংশন করিত । পিংহশিশুর 
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আকর্ষণের সময় ওষধিটি নালকের হস্ত হইতে পড়িয়। গেলে, রাজা তাহা 

উত্তোলন করিয়া দিলেন, কিন্ত তাতে কোনই বিদ্ধ ঘটে নাই। 
তাঁপসীরা এই সমস্থ লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যযান্বিত হন। তাহারা 

শকুন্তলাকে সংবাদ দিবার জন্য তথা হইতে গমন করিলেন । 

রাজার প্রত্যাখ্যানের পর শকুন্তলা মেনকা কর্তৃক আনীত হইয়া এই 

ভপোবনেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং তথায় তিনি এই বালককেই 

(প্রসব করেন)। মহর্ষি কণ্ঠপ তাহার জাতকম্্ন সমাধান করিয়। বালককে 

€সর্বদমন* নাম প্রদান করেন । পরে এই বালক “ভরত” আখ্যা প্রাপ্ত 

হইয়া ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠ। কৰিয়'ছলেন । বালক সর্বদমন রাজার নিকট 

হইতে মাতার সন্গিকটে বাঁওয়ার জন্ত ব)স্ত হইতেছিল। 

রাঙা বলিলেন,_-*পুল্র, চল, আমরা উভয়েই তোমার মাতার নিকট 

যাইতেছি 1% 
বালক তাহাকে: পুন্রসম্বোধনে উত্তর দিল,_“তুমি ত আমার পিতা 

নহঃ দুষ্যস্তই আমার পিতা । ”” 

এমন সময় শকুস্তলা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনিও পূর্বে 

সানুমতীর নিকট হইতে বাজার অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন । এক্ষণে 

ওঘধির কথা! শুনিয়া মনোমধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিতেছিলেন। 

রাজা তাহার মেই পরিধৃনরবসনপরিধান, পরিশুষ্ক বদন, এক- 

বেণীধারণ, ও পরিশুদ্ধ স্বভাব দেখিয়া বুবিতে পারিলেন যে, তাহারই 

নিষ্ঠরতার জন্ত তিনি সথদীথ বিরহত্রত পালন করিতেছেন । 

শকুস্তলার দৃষ্টিও রাজার প্রতি নিপতিত হইল । তিনি দেখিলেন যে, 
রাজ। তাঁহার অঞ্চলনিধিকে ধরিয়া দাড়াইয়া আছেন । 

বালক বলিল»--ম1) এ কে আমাকে পুত্র বলিয়। ক্রোড়ে লইতে 

চাঁহিতেছে 



৮ কবিকথা। 

শকুস্তলাকে দেখিয়া! বাঁকা বলিতে লাগিলেন,--“প্রিকতমে, আমার 

ক্ররতার পরিণাম অনুকূলই হইয়! উঠিল । কারণ, এক্ষণে আমি আমাকে 

তোম! কর্তৃক পরিচিতই মনে করিতেছি ।* 

শকুস্তলার শোকসাগর তখন উচ্ছলিত হইয়া! াঠিতেছিল। তিনি 

হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন । 

বাজাও থাকিতে ন! পারিয়! আবার কহিলেন,--“'যোহান্ধকারবিস্বৃত 

আমার সমক্ষে আবার প্রি়তমাকে দেখিতে পাঁইতেছি । এক্ষণে আমার 

বোধ হইতেছে, বেন ব্রাহুমুক্ত চন্দ্রের নিকট রোহিণা অবশ্থিতি 

করিতেছেন ।?” 

শকুস্তল ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন,-_-“মার্য্যপুব্রের জয় হউক 1; 

রাক্তা ক'হলেন,_-“তোমার বাস্পরুদ্ধ কগে উচ্চারিত জয়শন্দে আছি 

ভিত হইয়া ছ।”, 

বালক আবার জিঞ্াসা করিল,_-“মা) এ কে 2 

শকুন্তলা উত্তর দিলেন,_-“ আপনর "ভাগ্যকে জিছ্াস। কর 

এই সময়ে রাঙ্গা শকুস্তলাঁর পদতলে নিপতিত হইয়। কহিলেন, -পিপ্রিয়ে, 

পুর্ক্বের কথা সমস্ত ভুলিয়া যাও। কি এক নোহে তখন আমাকে আচ্ছন্ন 

করিয়াছিল, ভাই আনি অন্ধের তায় শিরঃস্থিতা পুষ্পনালাকে সর্পভ্রন করিয়। 

শক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিলাম 1" 
শকুত্ল। রাজার হাত ধরিয়া উঠাইতে উঠাইতে ঝলিতেছিলেন,-_ 

“আব্যপুত্র, উঠ, আমার পূর্ব্বঙ্ন্মের পাপেই তুমি তখন বিরূপ হইয়াছিলে |” 
রাঙ্গা তাহার চক্ষের জল মুছাইগ বলিতে লাগিলেন,--“তোমার 

অধরবিগলিত যে অশ্রু আমি পূর্ব মুছাই নাই, এক্ষণে তাহাকে নয়ন 

কুইতেই মুছাইতেছি /” 
তাহার পর শকুন্তল! কেমন করিয়া রাজা তাহাকে শ্ররণ করিলেন, 
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জিজ্ঞানা করিলে, রাজ! তাহার সেই স্বনামাঞ্কিত অঙ্গুরী দেখাইয়া 
কহিলেন,__“ইহাকে পাইয়াই সনস্ত কথা আমার শ্ম তিপথে উদ্দিত হয় », 

তিনি তংপরে সেই অঙ্গুরীটি শকুস্তগার অঙ্গুলীতে পুনর্ব্বার পরাইয়া 
দিতে গেলে, শকুন্তলা বলিলেন,--"উহা তোমার অন্লীতেই থাকুক। 
আমি আর উহাকে বিশ্বাস করিতে চাহি ন1 1” 

এই সমঙ্ধে মাতলি আসিয়। উপস্থিত হইলেন | রাজাকে ধর্মপত্বী ও 
পুলের সহিত মিলিত দেখিয়া তীঁহার বাঁরপরনাই আনন্দসঞ্চর হইল ! 

তিনি রাঁজাকে কশ্পের দর্শনলাঁভের জন্য যাইতে বলিলে, রাজা শকুন্তলা ও 

পুলের সহিত তথায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন । শবকুন্তল! কিন্ত স্বামিসহ 
'গুরুজনসাক্ষাতে যাইতে লঙ্জিতা হইতেছিলেন | ত্রাজা মঙ্গলোৌৎসব- 

সময়ে কোন দোষ নাই বলিয়া তাহাদিগকে লইয়াই প্রজাপতির নিকট 

উপস্থিত হইলেন । 
কশ্তপ সে সনয়ে অদিতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট .ছিলেন। 

হষাস্তকে আসিতে দেখিয়া তিনি অদ্দিতিকে বলিলেন,_ “এ দেখ, রাজ! 

ছুধ্যস্ত আসিতেছেন। উহারই ধন্থক তোঁমার পুল্র ইন্দ্রের সমস্ত কার্য্য 

সম্পন্ন করায়, বজ এক্ষণে তাহার আভরণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে 1 

কশ্যপাদিতিকে দেখাইয়া মাতলি রাজাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন । 

রাজী বলিতে লাগিলেন,__“যাহাদের যুগল মিলন হইতে দ্বাদশাদিত্র 

অভ্যুদয় হইয়াছে, যজেশ্বর ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষণ যেখান হইতে উৎপত্তি 

লাভি করিয়াছেন, সেই স্থষ্টিকর্তার একাস্তর দক্ষমরীচিসন্ভৃত ই'হাদিগকে 
দেখিয়! যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলাম ।” 

রাজা তৎপরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়। দণ্ডায়মান রহিলেন, 

শকুন্তলাও পুক্রসহিত তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন । 
উভয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করার পর কশ্যপ শকুস্তলাকে বলিলেন,-_ 
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“্বীহার আখগুলসম ম্বামী ও জয়ন্ত প্রতিম পুত্র, তাহার;পক্ষে পৌলোমী সদৃশ 

হও» বাতীত অন্য আশীর্বাদ নাই |” 

অদিতিও তাহাকে “পতির আদরিণী হও” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 

এবং সকলকে উপবেশন করতে বলিলেন । 

সকলে উপবেশন করিলে কশ্ঠপ তাহাদিগকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 

--%যেমন কর্মমানুষ্ঠানের জন্ত শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধি এই ভ্রিতয়েরই সমাগম হয়ঃ 
তেমনি কোন মহৎকার্য্য সাধনের জন্ত সাধবী শকুস্তলা, তীহার সদপত্য ও 

মহারাজ দুষ্যন্তের মিলন ঘটিয়াছে।” 

খধবির এ বাকোর অন্যথ। হয় নাই, পরে তাহা! উল্লিখিত হইবে । 

রাজা! বলিলেন১--ভগবানের নিকটস্থ হইয়। প্রথমে অভীষ্টপিদ্ধি, পরে 

দর্শনলাভ ঘটিল। অগ্রে কুস্থমোদগম হয়ঃ পশ্চাৎ ফলোদয় হইয়া থাকে, 

পুর্বে মেঘ দেখা দেয়ঃ পরে বারিবর্ষণ হয় । সুতরাং প্রথমে কারণ এবং 

শেষেই কার্ধ্য সংঘটিত হইয়! থাকে, ইহাই ক্রমনিয়ম | কিন্ধ ভগবানের 

অনুগ্রহে ভগবানের দর্শনলাভের পূর্বেই সম্পধপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।" 
রাজ। শকুস্তলার প্রতি উহার মতিভ্রমের কারণ জিজ্ঞানা করিলে, কশ্তুপ 

ছুর্বাপার অতিশাপের জন্ত সমস্ত ঘটিয়াঁছিল বলিয়া প্রকাশ করেন। অতএব 

ইহাতে তাহাদের কাহারও যে দোষ নাই, সে কথাও বলিয়া দিলেন । 

শুনিয়! রাজা যারপরনাই প্রীত হইলেন, এবং শকুস্তলার হৃদয় হইতেও 

সন্দেহভার নামিস্বা! পড়িল । 

কশ্তপ শকুম্তলাকে বুঝাইয়া বপিয়! দিলেন,--“শাপের জন্যই তোমার 
ত্বানীরর মোহময় হাদয়ে তুমি স্থনি পাঁও নাই। এক্ষণে তাহা অপশ্যত 

হওয়ায় তাহাতে তোমার মূর্তি প্রতিভাত হইতেছে । মলিন দর্প:গ 
কখনও ছায়! প্রতিদলিত হয় না, কিন্তু নির্মল আদর্শেই তাহ। পরিস্ফুট 
হইয়া উঠে ।” 
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তৎপরে পুত্র সর্বদমনকে দেখাইয়! কশ্তপ কহিলেন,--“তোমাদের 

এই পুল অপ্রতিহত বলে জলধি অতিক্রম করিয়া সপ্তত্বীপা বন্থুন্ধরা জয় 
করিবে । এথানে সকল প্রাণীকে দমন করার অন্ত বালক সর্বদমন নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু পরে সর্ধলোককে ভরণ করিয়া ভরত আধ্য 

লাত করিবে |” 

শুনিয়া রাজা ও শকুন্তলা গ্রীতিলাভ করিলেন । 

বাস্তবিকই মহাপ্রভাব ভরত সসাগর! সব্বীপা পৃথিবী জয় করিয়! 
ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | সুতরাং তাহার নামে যে ভারতবাসী- 
মাত্রই মস্তক অবনত করিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । অতঃপর 

মহার্ধ কথের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল । 

প্রজাপতি কণ্যপ রাজাকে পত্রীপু্রের সহিত পুষ্পকারোহণে রাজ- 

ধানীতে বাইতে আদেশ দিয়। কহিলেন।--“তোমার আর কি প্ররিয়কার্ষয 

করিব বল ?” 

রাজা উত্তর দিলেন,--“ইহার পরও কি প্রিয় কার্য আছে? তবে 

যদি ভগবানের ইচ্ছ! হয়, তাহা হইলে, রাজ! প্রজ্ঞার কল্যাণ-চিন্তায়' নিরত 

হউন, শাস্তরপ্রির মর্থাশক্িমান্ কবিদিগের সরস্বতীর বিস্তার ঘটুক, বিহব- 

ব্যাপ্তশক্তি-স্বয়স্ত ভগবান্ নীললোহিত জ্জামারও পুনর্জন্ম নাশ করুন ।” 
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাঁজা প্রজাপাঁলনে রূত হইলেন। শকুস্তলাও 

দুষ্যন্তের গৃহে এবং রাঁজ্যে তাহার যথেষ্ট সহায়তা৷ করিতে লাগিলেন । 
দুান্ত মুর্তিমান্ রাজবন্ম ও শরকুস্তল! ঘূর্তিমতী সংক্রিয়া, সাম্রাজ্যের 

প্রভাব ও তপোঁবনের শান্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল, সেই মিলনের 
ফলে তরতের উৎপত্তি। তিনিষ্ই আবার ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাত। । তাই 

ভারতবর্ষের একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের প্রভাব অব্রভেদী হিমালয়ের স্তায় 
অন্তক উত্তোলন করিয়া! দণ্ডায়মান ছিল, তেমনি অপরদিকে শান্তির 
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জাহবীধারা কুল কুল স্বরে প্রবাহিত হইত। খধিবাক্য হইতে আমরা 

জানিতে পারি যে, শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধির স্তায় শকুস্তলা১ ভরত ও হুষ্যস্তের 

সমাগম হইয়াছিল । বাস্তবিক কর্ধানুষ্ঠান ও তত্বারা সুফললাভের জন্য 

শ্রন্থা) বিত্ত ও বিধি এই তিনেরই প্রয়োজন হইয়া! থাকে । সেই শ্রদ্ধা, 

বিত্ব ও বিধিশ্বক্ূপ শকুস্তলা, তরত ও হ্ষ্যন্তের সমাগমে যে কর্মানুষ্ঠান হয়, 

তাহারই ফল এই ভারতবর্ষ । প্রকৃত কর্খ্ফলের স্তায় এই কর্ফলও 

'ভগবান্ শ্রকুষ্ণের চরণে সমর্পিত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে 

পাই যে, ইহাতে ধর্সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। সে কথা শ্রণ করিতে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, 

এবং আমরা তাহার সঙ্গে “যত কৃষফ্ভুতো ধন্মো যতো ধর্ধন্ততে। জয়ঃ' 

ই মহাবাকয উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগফে কৃতার্থ বোধ করিয়! 
খ্বাকি।, 
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দেবান্থুরের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। স্থির প্রথম হইতেই বহির্জগতে ও 
অন্তর্জগতে এই সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছিল । কখনও দেব আর কখনও 
ব! দানব জয়লাভ করিয়া আপনাদের বিক্রম প্রদর্শন করিতেন। দেবপক্ষই 
অধিকাংশ সময়ে জয়লাভে সমর্থ তইতেন, কিন্ত অসুরের অবকাশ পাইলেই 

শ্বরগরাজ্যে প্রবেশ করিত, এবং নানাপ্রকার উপদ্রবে দেবগণকে ব)কুল 

করিয়া তুলিত । 

কেশীনামে এক ছূর্জয় দানব দেবভূমিতে আগমন করিয়। ব্রির্দিব- 
ললামভূত1 উর্বমীকে হরণ করিয়! লইয়া যাঁ়। এই সময়ে "চন্ত্রতনযন 
বুধের পুত্র অবাঁধগতি রাজর্ধি পুরুরবা কুর্য্যমগ্ুল হইতে অবতীর্ণ হইয়া! 
নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে যাইতেছিলেন । উর্বশীর সহচরী অগ্গরা- 
গণের আর্তনাদ শুনিয়া তিনি রথের গতি ফিরাইলেন, এবং তাহাছিগের 

নিকট উপস্থিত হইয়া তছাদের ক্রন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
রাজার জিজ্ঞাসায় অপ্পরাগণ দানবগর্কের উল্লেখ করিয়৷ উত্তর. 

দিলেন,-“মহারাজ ! কুবেরতবন হইতে প্রত্যাঞ্লীমনকালে তপোত্য়ভীত 

ইন্দ্রের কোমলায়ুধরূপা ক্লপগর্কিত শ্রীগৌরীর ওত্যাখ্যানম্বরূপিণী স্বর্গের 
অলঙ্কারসমা আমাদের প্রিয়স থী উর্বশীকে কোন একটি দানব এ 
সহিত বন্দী করিয়া লইয়! প্রো?” 

রাজ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া সেই দৈত্যের বনী গমন 
শুনিয়া তাহার গশ্চাদহুসরণের জন্য সারথিকে আদেশ ' দিলেন, 

এবং অগ্সরাঁগণ হেমকুট.. গর্কতে অবশ্থিতি করিবেন ,জানিয়া তথায় 
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স্টীহাদের সহিত সাক্ষ/তের কথাও বলিলেন । সারথির ক্রুতবেগে রথ- 
সঞ্চালনে রাজার মনে হইতেছিল, যেন গরুড়ও তাহাদের অগ্রে গমন 

করিলে তাঁছাকেও ধরিয়া ফেলিতে পাৰিতেন, ইন্ত্রশক্র দৈত্যের ত কথাই 

নাই। ক্রমে তাহারা লক্ষ্য করিলেন, মেঘরাশি চূর্ণ হইয়া! ধূলির ন্যায় 
বখের অগ্রে নিপতিত হইতে লাগিল চক্রের অরাবলী আপনাদিগকে 

আসংধ্য বলিয়া ত্রন জন্মাইয়া দিল, চামরদকল অস্বশিরে চিত্রার্ষিতের 

্ায় নিশ্চল হইয়। রহিল, এবং ধ্ব্াংসুক প্রাস্তভাগে হেলিয়! পড়িলেও 

বারুবেগে মধ্যস্থলে সমবস্থিত দৃষ্ট হইতে লাগিল । 
পুরুরব। গমন করিলে মেনকা', রস্ত। প্রস্ৃতি অগ্পরাঁগণ হেমকুট পর্ব্বতে 

তাহাদের অপেক্ষার রহিলেন, এবং রাজর্ধি তাহাদের হদয়শল্য উদ্ধার 

করিতে পারিবেন কিনা, তাহাই বলাবলি করিতে আরম্ত করিলেন । 

.. দানবের! দুর্জয় হইলেও দেবরাজ যুদ্ধকালে রাঁজর্ধি পুরুরবাকে পৃথিবী 

হইতে আনিয়! দেবতাদিগের জয়ের জন্ত সেনামুখে নিযুক্ত করেন জানিয়া 
তাহারা ক্রমে আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন । 

রাজ! কেশী দৈত্যের হস্ত হইতে উর্বশী ও চিত্রলেখাকে উদ্ধার করিয়া 
স্বীয় রথে স্থাপন করিলেন এবং হেমকুটাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

যখন অন্যান্ত অগ্নরাগণ রাজার হরিণকেতন্ সোমদন্ত রথ দেখিতে পাইলেন, 

তখন তাঁহারা আনন্দে উৎকুল্ল হইয়! .উঠিলেন, এবং রাজা! যে অকৃতকার্য; 

হইয়া আদিতেছেন না, তাহাও বুঝিতে পাঁরিলেন। রাজাও উর্বন 

প্রভৃতিকে লইয়! ক্রমে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

অন্থ্রহত্তে লাঞ্ছিত হইয়া উর্বশী অচৈতন্ত হইয়া পড়েন. পুরুরবার 

উদ্ধারের পরও তাহার সম্পূর্ণরূপ চৈতন্যোদয়, হয় নাই। চিত্রলেখ! 
তাহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন । 

' স্মাজাও তাহাতে যোগ দিয়! বলিতে আরস্ভ করিলেন।--“নুচ্দরি, দৈত্য- 



বিক্রমোর্বশী । ৮৫ 

তর আর নাই। বন্রধরের মহিম! ভ্রিলোক রক্ষা! করিতেছে। তাই বলি; 
তেছি, নিশাবসানে নলিনীর পঙ্কজবিবাঁশের ম্যায় তোমার বিশাল লোচন 

উন্মীলন কর।” ৃঁ 

চিত্রলেখ! বড়ই ব্যাকুল হুইয়! পড়িলেন । উর্বশীর কিছুতেই চৈতন্ 
হইতেছিল না, কেবল নিংশ্বাসপতনে তাহাকে জীবিত বলিয়! জান! যাই- 
তেছিল। উর্বশী অতান্ত ভীত হইয়া পড়েন, তাহার বক্ষোবিলগ্র মন্দাঁর- 

কুহ্থুমমাল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বীসে উঠিয়া পড়িয়া! প্রবল হৃংকম্প প্রকাশ করি 
তেছিল। 

রাজা তাহা চিত্রলেখাকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন । চিত্রলেখ!' তখন 

উর্বশীকে স্থির হইতে ব'লয়। অগ্লরাজনের অনুচিতভাব পরিত্যাগ করিতে 
কহিলেন । 

রাজাও দেখিতে লাগিলেন যে, তখনও পর্য্যস্ত উর্বশীর কুস্থমকোমল 

হৃদয় ভয়কম্প ত্যাগ করে নাই, তাহার বক্ষোবসন কীপিয়া কীপিয়া তাহাই 
জানাইতেছিল। ক্রমে উর্বশীর চেতনাসঞ্চার হইল । 

তাহাঁকে প্ররুতিস্থ দেখিয়া রাজ! চিত্রলেখাকে বলিতে লাগিলেন,-- 
“চন্দরোদয়ে তমোমুক্তা! রজনীর ন্যায়,ছিন্ধূমা নৈশ অগ্রিশিখার ন্যায়, তোমার 
প্রিয়সথী মোহমুক্ত হইয়। তটপতনপঞ্ষিল৷ জাহবীর শ্বচ্ছতালাঁভের মত 
এক্ষণে প্রসঙ্গত! লাভ করিয়াছেন টি 

চিত্রলেখা উর্ব্শীকে আশ্বস্ত করিয়া! রাজ কর্তৃক দানবপরাজয়ের কথ। 
বলিলেন । 

উর্ধাশী কিন্তু মনে করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্্রই তাহাকে দানবহত্ত 
হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । কিন্তু চিত্রলেখা সুস্পন্টরূপে বুঝাইয়া,দিলেন 
যে, মহারাজ পুরুরবাই তাহাদের উদ্ধারকর্ত।। 

এই সময় হইতে উর্বশী ও পুরুরবার মধ্যে অন্যাগের লক্ষণ প্রকাশ 



৮৬, কবিকথা। 

পাইল। উর্বশী মনে মনে বলিতে লাগিলে ন,_প্দাঁনবেরা আমাকে হরণ 
করিয়। উপকারই করিয়াছে দেখিতেছি।” 

রান্রাও তাহার উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি জানিতেন যে, নারায়ণ ধষিকে প্রলোভন দেখাইতে গিয়া তাহারই 
স্উরুসম্তব! এই উর্কশীকে দেখিয়া! অপ্সরাগপ লজ্জিত হইয়! পলায়ন করে। 
কিন্ত নারায়ণ খধি কিন্রুপে এই রূপরাশি শ্জন করিলেন, সেই সন্দেহে 

তাহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল । 

রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,--“ই'হার সৃষ্টিকর্তা কে? সম্ভবতঃ 

কাস্তিপ্রদ চন্দ্র, কিনব! শৃঙ্গাররসিক মদন, অথবা কুসুমাকর বসন্ত । বেদা- 

ভ্যাসে জড়মতি ও বিষয়ভোগ হইতে বিনিবৃত্তকৌতৃহল দেই পুরাতন খধি 

নারায়ণ কদাচ এ রূপের সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন।”" 

তাহাদের এইব্প.অব্রাগবেগের সহিত প্রতিত্বন্দ্িতা করিয়া বথবেগও 

বদ্ধিত হইতে লাগিল । উর্ধশীও সবীগণকে দেখিবার জন্য উৎকষ্ঠিতা 

হইয়া! উঠিলেন। তিনি চিত্রলেখাকে সধীর! কোথা আছেন জিজ্ঞাসা 
করিলেন । 

“অভয়দাতা৷ মহারাজ জানেন? বলিয়া চিত্রলেখা উত্তর দিলেন । 

রাজ! তখন বলিতে লাগিলেন,_-“তোমার জন্য তোমার সখীরাও ভ্রঃখ 

পাইতেছেন এবং তাহা পাইবারই কথা বটে। কারণ, তুমি একবারমাত্র যাহার 

নয়নপথে পতিত হও, তোমার অদর্শনে সেও যখন উৎকতিত হইয়া উঠে, 

তথন তোমার চিরসঙ্গিনী প্রণয়সিক্ত। সথীর! যে বিষগ্রা হইবেন, তাহাতে 

আর সন্দেহ কি?” 

উর্বশী রাজার এই মধুর বচনকে চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণের ন্যায় 
মনে করিতে লাগিলেন, এবং সখীদিগকে দেখিবার অন্য তাহার হদয়ও 
ব্যাকুল হইতেছিল। ক্রমে তাঁহাদের রথ হেমকুটশিখরে উপস্থিতুইল। 
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রাজা! অগ্মরাদিগকে দেধাইয়! বলিলেন,“ দেখ, স্তন, তোমার 

সথীগণ হেমকুট পর্বতে আলিয়া! রাহুমুক্ত চন্ত্রের ন্যায় তোমার মুখখানি 

নিরীক্ষণ করিতেছেন ।”” 

শৈলশিখর হইতে উর্বশী রাধার সহিত দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
সবীদিগের প্রতিও দৃষ্টিনিক্ষেপ, করিতে লাগিলেন। চতুর চিত্রলেখা 

তাহা লক্ষ্য করিতে ক্রট করেন নাই । উভয়ের মধ্যে তাহা! লইয়া ইঙ্গিতে 
কথাবার্তীও চলিতে লাগিল। 

চিত্রলেখা বলিতেছিলেন,__“সথী, কি দেঁখিতেছ ?” 

উর্বশী কহিলেন,--“দমছুংখভগীকে লোচন দিয়! পান করিতেছি ।” 

চিত্রলেখ৷ “কে সে” জিদ্ঞাসা করিলে, «প্রণম্বীজন” বলিয়া উর্বন 

উত্তর দিলেন । 

এ দিকে অন্ঠান্ঠ সীরা তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল উখিত 
করিলেন । চিত্র! ও বিশাখার সহিত চন্দ্রের উদয়ের স্তায় চিত্রলেখা ও 

উর্বশীর সঙ্গে রাজাকে দেখিতে পাইয়! তাহার! উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 

বিশেষতঃ রাজাকে ছূর্জর দানবের নিকট হইতে অক্ষত শরীরে আসিতে 

দেখিয়।, তাহাদের আনন্দের সীম! রহিল না। রাঁজাদেশে সারথি শৈল- 

শিখর হইতে রথ আঅবতারণ করিতে আরম্ভ করিলে, উর্বশী রথকম্পনে 

রাজাকে আশ্রয় করিলেন । 

রাজার তখন এই রথ|বতরণকে সফল বলিয়াই বোধ হইল, এবং বথ- 
কম্পনে বিশালাক্ষী উর্বশীর অঙ্গম্পর্শ লাভ করিয়৷ তাহার শরীরে সঞ্জাত 

রোমাঞ্চকে তিনি মদনের রোপিত অঙ্কুর বলিয়। মনে করিতে লাগিলেন। 

উর্বশী চিত্রলেখাকে একটু সরিতে বলিলে, চিত্রলেখা “পারিব না” বলিয়। 
উত্তর দিকোন। এদিকে তাহাদের সখীরাও তাহাদিগকে সম্ভাষণের জন্ত 
'্মগরমর হইলেন । 



৮৮ কবিকথা । 

রাঁজ। তাহ! দেখিয়। সারথিকে তথায় রথস্থাপন করিতে আদেশ 

দিলেন এবং বলিলেন,--“বসম্তলক্ত্ীর সহিত লতাশ্রেণীর সম্মিলনের ন্যায় 
এইখানেই সমুৎসুক! হুনয়নার সঙ্গে তাহার উৎকণ্ঠিতা সথীদিগের মিলন 
ঘটিতে দাও 7, 

- , অগ্মরাগণ রাজার বিজয়কামনা করিল রাঙ্গা তাহাদের সখীসমাগমে 

হাই ঘটিয়াছে বলিয়! প্রকাশ করিলেন । 

উর্বশী সখীদিগকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিতে বলিলেন। কারণ, 

তাহার আর তীহাদিগের দর্শনের আশা ছিল না। সখীরা উর্ধশীকে 

'আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া রাজার কল্পশত পৃথিবী পালনের কামন। 

করিলেন । 

সেই সময়ে আকাশপথে কাহার রথশব্দ শ্রুত হইল। অব্যবহিত 

পরেই কনকবলয়হস্ত গন্ধর্্বরাজ চিত্ররথ তড়িজ্জড়িত জলদের ন্যায় শৈলাগ্র 

হুইতে অবতীর্ণ হইলেন । 

চিত্ররথ পুরুরবাকে সন্বর্ধন! করিয়া কহিলেন,--“আমাদের সৌভাগ্য 
যে, আপনি বিক্রমমহিমায় মহেন্ত্রের উপকার সাধন করিয়া গোরবান্থিত 

হইয়াছেন ৷” 
রাজাও গন্ধবর!জকে দেখিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং 

তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া! পরম্পরের করম্পর্শ করিলেন । 
চিত্ররথ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন,_“কেশী কর্তৃক উর্বশীহরণের 

কথ! দেবর্ধি নারদের যুখে শুনিয়া দেবরাজ তাহার উদ্ধারের জন্য গন্ধর্বরব- 
সেনাকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু চারণদিগের মুখে আপনার জয়বার্তা 

শুনিয়া আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে উর্বশীকে 

লইয়া আপনি আমাদের সঙ্গে দেবরাজের নিকটে চলুন। বাস্তবিক আপনি 
তাহার মহোপকারই সাধন করিয়াছেন ৷ পূর্বে নারায়ণ খষি ইহাকে 
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ইন্্হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে প্রিয়নুহদ আপনি আবার 

দৈত্যহস্ত হইতে তাহাকে উচ্কার করিয়। পুনর্ব্বার দান করিলেন | 

রাজা উত্তর করিলেন,---“দেবরাজের অস্থগত লোক শত্রকে পরাতব 

করিলে তীহারই পরাক্রম প্রকাশ পায়। দেখুন, ভূধরকন্দরোখিত 

লিংহের প্রতিধ্বনি হস্তিগণকে পরাজিত করিয়া থাকে ।” 

চিত্ররথ রাজার কথা শুনিয়! বলিলেন,--“এ কথ! বধার্থই বটে, 

বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার 1” 
তাহার পর রাজা সে সময়ে ইন্দ্রের সহিত দেখা 'ঘটিবে না বলিয়া 

উর্বশীকে লইয়া যাইতে চিত্ররথকে অনুরোধ করিলেন। চিত্ররথ 

অপ্সরাদিগকে লইয়! অগ্রসর হইলেন। গমনকালে উর্বশী নিজে অশক্তা! 

হইয়া চিত্রলেখার দ্বারা রাজাকে জানাইলেন যে, তিনি রাজার বিজয়- 

কীর্তিকে প্রিয়সধীর স্তায় সঙ্গে লইয়া স্বরলোকে গমন করিতেছেন । 

রাজ! পুনর্দশনের অস্থুরোধ করিয়! তাহাদের গমনের সম্মতি দিলেন। 

যাইতে যাইতে উর্বশীর বৈজয়ন্তিকা নামে একাবলী মালা লতাশাখায় 

জড়াইয়া যাওয়ায়, তিনি চিত্রলেখাকে তাঠা ছাড়াইতে অনুরোধ করিলেন, 

এবং রাজাকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন । রাজাও তাহা লক্ষ্য 

করিতে ক্রটি করেন নাই। চিত্রলেখা অত্যন্ত অটিয়! লাগায় হারমোঁচনে 

অক্ষম বাঁলয়া প্রথমে প্রকাশ করিলেন । 

উর্বশী তাহাকে পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া! মালাগাছি উন্মোচনের 

জন্য আবার বলিলেন। 

*কোনরূপে মোচন করিতেছি” বলিয়! চিত্রলেখা তাহাকে ছাড়াইয়া 

দিলেন। উর্বমীও সহান্তে চিত্রলেখাকে তাহার কথাগুলি স্মরণ রাখিতে 

বলিলেন। 

রাজাও মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “লতা! ইহার গমনে ক্ষণমাত্র 



-৯১০ কবিকথা। 

বাধ! দিয়াওঘ্নমার উপকার করিয়াছে । কারণ, অর্ধমুখ পরিবর্তনে ইহার 
অপা্গদৃষ্টি আমার আবার দরশনিগোচর হইস।” 

সেই সময়ে সারথি রাজাকে নিবেদন করিল,-*-* দেবরাঁজের অপরাধকারী 

দৈত্যদিগকে লব্ণসযুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া মহারাজের বাদব্য অস্ত্র মহা- 

'ভুজঙ্গের ববর প্রবেশের ন্যায় তৃণমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।” 
তখন রাজা রথ আনিতে আদেশ দিলেন, এবং তাহাতে আরোহথ 

ক'বরলেন । 

উর্ধশীও সম্পৃহনয়নে রাজাকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন, 

এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_:*এই উপকারী জনকে আবার কি 

দেখিতে পাইব ?” 

রাজা উর্বশীর পথের দিকে চাহিয়া! বণিতেছিলেন,_-“মদন ছুলি 

বস্করই অভিলাষ করিয়া থাকে। অগ্নরাবালা :এক্ষণে মধ]াকার্শে গমন 

করিলেন ৷ কিন্ত ভগ্ন মুণালথগ্ডের অগ্র হইতে রাজহংসীর সুত্র আকর্ষণের 

'স্টাঁ় আমার মনটিকে শরীর হইতে একেবারে টানিয়! লইয়া গেলেন ।* 

তাহার পর তাহার রথ ভূতলে অবতরণ করিতে লাগিল। 

(২) 
তাগীরথীর শুভ্র সলিলে আপনার নীল সলিল ঢালিয়া দিয়া যেখানে 

কলনাদিনী বযুনা আল্মবিসর্জন করিতেছেন, সেই পবিভ্রসঙ্গম প্রীয়াগের 
অপরতীরে প্রতিগ্নানপুর অবস্থিত ৷ নগরের সৌধরাত্রি নদীসলিলে প্রতি- 

ফলিত হইয়া অপুর্বশোভ! বিস্তার করিতেছিল। রাজভবনের নিকট ইন্দ্র 
নিকেতনও পরাজিত হইতেছিল । রাজা পুরুরব। আকাশপথ হইতে রাজ- 

ধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার হৃদয় উর্ধশীর চিন্তায় বিভোর, প্রিয়- 

বঙ্সস্য মানবক নামে বিদূষকের নিকট সে কর প্রকাশ করিয়! রাজ! কিছু 
্পাঁভিলাঁভের অভিলাষ করিয়াছিলেন ৷ 
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বিদুষক কিন্ত এ রহস্য প্রকাশ না- করিয়া কিছুতেই স্থির হইতে 
পারিতেছিলেন না । নিমন্ত্িত ব্যক্তি পরমান্ন পাইয়া যেমন.দিহ্বা ধারণ 
করিতে পারে না, সর্বদ! লোকবেষ্টিত থাকায় রাঁজরহদ্য সম্বন্ধে বিদূষকের 
জিহবারও সেই দশ। ঘটিল। তাই তিনি নির্জন দেবচ্ছন্দপ্রাসাদে বপিয়া 
হস্তে মুখরোধ করিয়া! অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রাজ্ঞী কাশীরাজপুত্রী রাজাকে বৃরয্যমগ্ডুল হইতে আগমন 
অবধি উন্মন! দেখিয়া, রহস্যভেদের জন্য সহচরী নিপুণিকাকে বিদূষকের 
নিকট পাঠাইয়। দিলেন। নিপুণিক আসিয়। দেখিল, বিদুষক একটি 

চিত্রিত বানরের স্তায় বপিয়া আছেন। সে জানিত, বিদূষক অনেকক্ষণ 

রহদ্য গোপন রাখিতে পারিবেন না, তৃণাগ্রলগ্র শিশিরের নায় তাহার 

জিহবাগ্রে এ রহস্য অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবে না । 

নিপুপিকাকে দেখিয়া রাজরহস্যটি বিদূষকের হৃদয় ভেদ করিয়া 
বৃহির্ঠত হওয়ার উপক্রম করিল । 

পরম্পর সম্তাষণের :পর নিপুণিক কৌশল করিয়া! মানবককে বলিল 
থে, রাণী বলিয়া পাঁঠাইয়াছেন, তাহার দুঃখের সময় বিদূষক কোন 
সংবাদ লন না। 

রাজা মহিষীর কো. প্রতিকূল আচরণ করিয়াছেন কিনা মানবক 

জিজ্ঞাস! করিলে, সহচরী বলিতে লাগিল যে, যে রমণীটির জন্য মহারাজ 
উৎকিত, তাহার নাম ধরিয়া! তিনি মহিষীকে ডাকিয়াছিলেন । 

বিদূষক বুবিয়| লইলেন, রাজা নিজেই রহস্য ভঙ্গ করিয়াছেন । 

তখন তিনি উর্বশীসংক্রান্ত সমস্ত কথা সহচরীর নিকট প্রকাশ করিয়া 

ফেলিলেন, এবং রাজাকে যুগতৃষ্চিকা হইতে প্রতিনিবৃত্ব :করার চেষ্ট! 

করিয়। অকৃতকার্যয হইয়াছেন জানাইলেন, তবে বাদীর মুখকমল দেখিলে 
রাজ! নিবৃত্ত হইতে পারেন, ইহাঁও বলিলেন। 



৯২ কবিকথা । 

নিপুণিকা রহস্য তেদ করিয়৷ হষ্টচিত্তে কাশীরাজপুত্রীর নিকট 
গমন করিল। 

সেই সময়ে রাজাকে ধর্মাসন হইতে উত্থিত দেখিয়া! বৈতালিকের! 
জয়ধ্বনি করিয়! কহিল,__“দেব ! তোমার ও তপনের উদাম তুলাক্ন্পই 
বলিয়া! বোধ হয়। হুর্যালোকে ও সৃর্য্যদর্শনে 'যেমন লোকান্তের অন্ধকার 

ও লোকসকলের পাপরাশি দূরীভূত হয়, সেইরূপ তোমার আলোকনে ও 

তোমার দর্শনে প্রজাগণের পাপান্ধকরিও বিনষ্ট হইয়! যায়। সৃর্ধয মধ্যাহ- 
কালে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করেন, তুমিও , দিবসের হষ্ঠভাগে বিশ্রাম করিবার 
জন্ত কিঞিং অবসর পাইয়! থাক” । 

রাঁজকার্ধ্য সমাধার পর রাজা বয়স্য মানবকের সঙ্গে প্রমদবনের 
দিকে অগ্রসর হইলেন। মদনে অব্যর্থ সন্ধানে তাহার হৃদয়ে 

ষে পি হয়, দর্শনমাত্রেই সুরলোকস্ুন্দরী উর্বশী সেই পথ দিয়া 

তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। কাজেই এক্ষণে রাজার হৃদয় ভারাক্রান্ত ॥ 

সে তার ক্রমে গুরু ব্যতীত কিছুতেই লঘু হইতেছে না দেখিয়া 
প্রমদবনে বয়স্যের সহিত আলাপনে রাজ! তাহার লাঘবেরই চেষ্টা 
করিতেছিলেন । 

এদিকে বিদূষক মহ্ষীর কষ্টের কথাও বলিতে লাগিলেন। রাজা 

উর্কশ্মির বিষয্ব চিন্তা করিতে :করিতে বিদুষক রহস্য গোপন বাঁখিয়াছেন 
কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন । 

বিদূষক নিপুণিকা কর্তৃক প্রতারিত হওয়! বুঝিতে পারিস! সে কথা 

প্রকাশ না করিয়! রাজাঁকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি এক্রপ সাবধান যে, 

রাজার নিকটও সে সন্বন্ধের কোন তথ্য বলিতে অনিচ্ছুক । 

তাহার পর রাজা কিরূপে চিত্তবিনোদন করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে, 

মানবক পাকশালায় যাওয়ার প্রস্তাব কল্সিলেন, এবং তথায় পণচপ্রকার 
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আহারের আয়োজন দেখিয়। যে উতকঠা দূর হইবে, তাহা ও 
বুঝাইয়া দিলেন । 

রাজ। কহিলেন,--“সেখানে তোমার অভিলধিত বস্তু দেখিয়া তুমি তৃপ্তি 
লাত করিতে পার বটে, কিন্ত ছুল'ভ বস্তুর প্রার্থী আমার আত্মাটিকে কিন্ধূপে 

সন্ত করিব ?% 

মানবক বলিয়! উঠিলেন,-“তুমি যখন একবার উর্বশীর দৃষ্টিপথে 
পড়িয়াছ, তখন তাহাকে ছুলভি বলা বায় না।" 

রাজা! তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিতে .লাগিলেন,_-“তাহাতে হুরূপের 

পক্ষপাত থাকিলেও সে পক্ষপাতটিও অলৌকিক 1” 

বিদূষক কৌতৃহলসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, আমি যেমন 
বিরূপে অদ্বিতীয়) তিনি কি সেইরপ স্ুক্্রপে অদ্বিতীয়” ? 

রাজ! উত্তর দিংলন,__“তাহার প্রতি অবয়বের বর্ণন। করা কঠিন। 
তবে এক কথায় বলিতেছি যে, তাহার তম্ুখানি যেন অলঙ্কারের অলঙ্কার» 

স্বক্ূুপ, বেশভূষারও বেশভূষাবিশেষ, এবং উপমানেরও প্রত্যুপমান 1" 
মানবক তাহা শুনিয়া! কহিলেন,__“এইজন্ বুঝি তুমি দিব্যরপাভিলাষী 

₹ইয়। চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ ? 

রাজা উতৎ্কপ্ঠিত জনের বিজন প্রদদেশেই আশ্রয়স্থল জানিয়া প্রমদ- 

বনের দিঁক্ষে যাইতে ইচ্ছা করিলে, বিদূষক তাহাকে লইয়া চলিলেন, এবং 

দক্ষিণ বাতামে তাহার সীনামধে) প্রবেশ করা বুঝিতে পারিয়া রাঁজাকেও 

তাহা জানাইলেন। 

রাঁজ। কহিলেন,--«আমি ত তাহ! বুঝিতে পাঁরিতেছি। কারণ, দক্ষিণা- 

নিল বাসন্তী শোতাকে সিক্ত করিয়! ও কুন্বলতাকে নাচাইয়া৷ অনুরাগী 
ন্যায় স্বেহ ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে ।” 

মানবক বলিয়া উঠিলেন,_-$ইহারও তোমার মত ভাব দেখিতেছি।” 
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তাহার পর উত্তপ্বে প্রমদবনে প্রবেশ করিলে, রাজা একটু চকিত্ 
হইয়া বলিলেন,--“বয়স্য, মনে ভাবিয়াছিলাম, প্রমদবনে প্রবেশ করিলে 

আমার কষ্ট দূর হইবে; কিন্ত এক্ষণে যে তাহার বিপরীতই বোধ 
হইতেছে । ছুঃখশান্তির জন্ত ইহাতে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে আমি শ্রোতো- 

বেগে চালিত ব্যক্তির ন্যায় প্রতিকূল দিকেই সাতার দিতেছি 1” 

তাহার পর তিনি তাহা বিশদ ভাবেই বলিতে লাগিলেন,__- “দেখ, 

পঞ্চবাণ ছল ত বন্থর আশায় ছুনি'বার চিত্তকে প্রথম হইতেই উংকন্ঠিত 

করিতেছে । এখন আবার মলয়পবনম্পর্শে স্থলিতপা প্রপত্র সহকারের 

নবীন অন্কুরোদগম আরও বিচলিত করিয়। তুলিল ।' 

মানবক তীহাঁকে হুঃখ করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন,--“কামদেব 

শ্স্রই তোমার সহায় হবেন”, | 
ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য)” বলিয়া রাজ উত্তর দিলেন । 
বিদুষক রাজাকে প্রনদবনের শোভা লক্ষ্য করিতে বলিলে, রাজা 

বলিলেন১--“সর্বত্রই ভাহ! দেখিতে পাইতেছি। কুরুবকপুণ্পের অগ্রভাগে 
আ্ীনখের ভার পাটলবর্ণ ও পার্খবন্বয়ে শ্াামলবর্ণ দেখ! যাইতেছে । বিকা- 

শোনুখ বালাশোককুস্থম চারু রক্তরাগে রঝিত হইয়া উঠিয়াছে। নবীন! 

চুভমঞ্জরীতে রজঃকণা ঈষদ্দ্ধ হওয়ায় তাহার অগ্রভাগ কপিশ বর্ণ দেখাই- 

তেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, বসন্ত-শোভ1! কিশোর ও যৌবনের মধ্যেই 
'অবস্থিতি করিতেছে 1” 

" মনবক একটি কুষ্মণিশিলামণ্ডিত, ভ্রমরগুঞ্িত, কুস্থমপরিশোভিত 

মাধবীমণ্ডপে রাজাকে *উপবেশন করিতে বলিলে, উতয়ে তথায় 

উপবেশন করিলেন । 

তথন মানবক আবার প্বা্জাকে বলিলেন,--“এক্ষণে এই ললিত লতার 

শোভ| দেখিয়া উর্বশীর চিন্তা দুর করার .চেষ্টা কর? 
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রাজা দীর্ঘনিংশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। বলিতে লাগিলেন,_-“কুস্থমরাশিতে 

বিভূষিত ও শাঁখারাঁজিতে আনমিত হইলেও আমার হূর্পলিত চক্ষুটি সেই 

সুরলোকসুন্দরীকে দর্শনাবধি আর কিছুতেই গ্থির থাকিতে পারিতেছে না । 

সে যাহ! হউক, এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয়ঃ তাহারই উপার 
চিন্তা কর” 

বিদূষক উত্তর করিলেন,২-“বজ্ যেমন অহল্যাসক্ত ইন্দ্রের সচিব, 

আমিও সেইক্সপ উর্বশীতে আঁসক্ত :তোমার অমাত্য, আমরা উভয়েই 
উন্নত্তপ্রায়। আচ্ছা আমি একটু চিন্ত! করিয়া দেখি, কিন্তু তুমি বিলাঁপ 
করিয়! যেন আমার ধ্যান ভঙ্গ করিও না ।' 4 

অতংপ্র মানবক সমাধিস্থ হইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

রাজ! বলিতে আরম্ত করিলেন,-_“সে পূর্ণেন্মমুখী ও ছুলভ, তাহার প্রতি 

অন্রাগপ্রকাশও বৃথা । তবুও যেন ইঞ্সিদ্ধি ফলোনুখী ভাবিয়া মন 
শান্ততাব ধারণ করিতেছে ।* 

রাজা বয়ন্তের সহিত যে সময়ে এইব্ূপ আলাপনে রত, সেই সময়ে 

উর্বশীও অনুরাগবলে চালিত হইয়া আকাঁশপথ অবলম্বনে রাজসকাশে' 
ধাবিত হইতেছিলেন। চিত্রলেখা তাহার পশ্চাদস্থসরণ করিয়া, উর্ধশী 

অনির্দিষ্ট কারণে কোথায় যাইতেছেন, তাহাই জানিবার জন্য উৎস্কৃক 

হইলেন। উর্বশী তাহাকে ম্মরণ করাইয়া দিলেন যে, হেমকুটশিখরে 

লতাশাখায় যখন তাহার একাবলী মাল! জড়াইয়া৷ যাঁয়ঃ চিত্রলেখা তাহা 

মোচন করিতে গিয়! উপহাস করিয়া! বলিয়াছিলেন, “ইহা আটিয়া 

লাগিয়াছে। চিত্রলেখ তখন বুবিতে পারিলেন-যে, উর্বশী রাজ! পুরুরবার 
দর্শনেই যাইতেছেন, এবং উর্ধশীও আপনার এসেই নিলজ্জ প্রযত্বের 
কথাও ব্যক্ত করিলেন । 

চিত্রলেখা উর্বশীকে এ বিষয়ের অগ্রপশ্গৎ ভাবিতেও একবার 
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অনুরোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু ষখন তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, উর্বশী 
আপনার হৃদয়কে অগ্রে পাঠাইয়া এক্ষণে মদনাজ্ঞায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
ছুটিয়াছেন, তখন চিত্রলেখা! আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহার সহিতই 
প্রতিষ্ঠ'নপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

দেবগুরু বৃহস্পতির অপরাজিতা নামে শিখাবন্ধনী বিস্তার উপদেশে 

অসুরেরা যে এক্ষণে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না) তাহা তাহার! 

বিশেষরূপে জানিতেন ৷ এক্ষণে সথীৰয় তাহার প্রয়োগ শ্থরণ করিতে 

করিতে অগ্রসর হইলেন। অচিরকালমধ্যে প্রতিষ্ঠানপুর তাহাদের নয়ন- 
গোঁচর হইল। তথায় ভাহারা দেখিতে পাইলেন যে, রাজধানীর মুকুট- 

স্বরূপ রাঁজভবনটি গঙ্গাফযুনাসঙ্গমের পুণ্যসলিলে নিজ ছবি নিরীক্ষণ 
করিতেছে, এবং স্টাহাদের মনে হইতে লাগিল, যেন ন্বর্থ তথায় অবতীর্ণ 

হইয়াছে । 

অবশেষে তাভারা নন্দনকাননসম প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

অনুরাগক্ষীণ রাজাকে দেখিয়া চিত্রলেথা উর্বশীকে বলিলেন,_“দেখ, প্রথ- 

মোদিত চন্দ্রের কৌযুদীর অপেক্ষার ন্যায় মহারাজ তোঁদারই আশায় বমিয়! 

আছেন |” 

উর্বশীর নিকট রাজ! এক্ষণে পূর্ববাপেক্ষাও প্রিয়দশন বলিয়া অনুমিত 

হইতে লাগিলেন। অবশেষে অগ্গরাছয় তিরঙ্করণীবিগ্তাপ্রভাবে প্রচ্ছন্নর- 
ভাবে তথার অবস্থিতি করিয়া রাজা ও বিদুষকের আলাপন শুনিতে 

লাগিলেন । 

সমাধিতঙ্গের পর বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,_-“তোমার ছুললভ প্রণরিনীর 

সমাগমোপায় স্থির করিয়াছি 1” 

সে বথায় উর্বশী বলিতে লাগিলেন।-*“আহা ! কোন্ ধন্তা রমনী 
ন] জানি, ইহার অন্বেষণে আপনাকে সুখী করিতেছে।” 



বিক্রমোর্ববশী | ৯৭ 

চিত্রলেখ। ধ্যানযেগে তাহ! জানিতে বলিলে, উর্বশী সহস। জানিবার 

সাহস করিলেন না। 

বিদূষক আবার বাঁকে তহার উপায় স্থির করার কথা বলিলে, 

রাঙ্গা তাহ! জানিতে চাহিলেন । তখন মানবক বলিতে আরস্ত করিলেন,_- 

শনিদ্রার সেবা করিলে স্বপ্রে তাহার সহিত মিলন ঘটিতে পারে, অথবা! 

চিত্রফলকে উর্বশীর ছবিখানি অগ্কিত করিয়া তাহার দর্শনে আত্মাকে 

পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা কর ।"” 

মানবকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ধশী আপনার দুর্বল হৃদয়কে আশ্বস্ত 

করিতে লাগিলেন । 

রাজা উত্তর দিলেন, হার কোনটি স্গত বলিয়া বোঁধ হয় না । 

কারণ, মদনশরে যাহার হদয় বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিকট কি কখনও নিদ্রা! 

সম।গত হইয়া! স্বপ্রে প্রিয়তমার মিলন ঘটাইয়া দেয়? অথবা আলেখ্যে টি 

ছবি সন্নিবেশ কবিয়া আমার নয়ন কি অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে না 
চিত্রলেখা উর্ধশীকে সে কথা শুনিতে বলিলেঃ উর্বশী পরী 

জানাইলেন যে, তাহাতেও তাহার জদয় তৃপ্ত হয় নাই। 

তখন মানবক “এই প্ান্ত আমার বুদ্ধির দৌড়" বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন । 

রাজ! বলিতে লাগিলেন,--"তিনি ত আমার এই ছুঃদহ মনোবেদন। 

বুঝিতে পারিতেছেন না। অথব! দৈবাঁ শক্তি প্রভাবে ভানিয়াও আমাকে 

উপেক্ষা করিতেছেন । যাক্ সে কথা, মদন এক্ষণে আমার মিলনাশাও 

নিক্ষল করিয়া ক্কতার্থ হউক ।% 

চিত্রলেখাও উব্বশীকে তাহা শুনিতে বলিলে, রাজা! তাহাকে এরূপ 

মনে করিতেছেন জানি উর্ধশী অত্যন্ত ছুঃখিতা হইয়া উঠিলেন। কিন্ত 

সহস। রাজার সম্মথেও যাইতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি 

চিন্রলেখার মত লইয়৷ ভূক্জর্পত্রে নিজ মনোভাব লিখিয়া নিক্ষেপ করিলেন 
৭ 



৯৮ কবিকথা । 

রাজ! ও বিদুষকের সম্মুথে এঁ ভূঙ্জপত্রখানি পতিত হওয়ায়, বিদুষক 

প্রথমে সপত্বক্ত্রমে চমকিয়া উঠেন। রাজ] তাহাকে ভূক্জপত্রে লেখা 
পত্র বলিয়া বুঝাইয়া দিলে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন,__“তবে উর্বশী 
অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমার বিলাঁপ শুনিষা থাকিবেন, এবং আপন অঙ্রাঁগ 

জানাইয়া এই পত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন 1” 

রাঁজা “মনোরথের অগতি নাই", বলিয়া পত্রথানি তুলিয়া লইলেন এবং 

বয়ন্তের অনুমান যথার্থ ই বলিয়া বিদূষককে তাহা জানাইলেন । 
অনস্তর বিদুবক পত্রখানি পড়িতে বলিলে, উর্বশী তাহাকে রসিক 

পুরুষ বলিয়া সাধুবাদ দিতে লাঁগিলেন। রাজা! পড়িতে আরন্ু 

করিলেন,--*ম্বামিন্! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত | তোমার মনোব্যথা 
আমি জ্ঞাত নহি বলিয়া যাহা মনে করিয়াছ, তাঁভাই প্রকৃত । এখন 

পারিজাতশধ্যায় শয়ন করিয়া! আমার শরীরে সুথকর নন্দনসমীর অগ্লিসম 

বলিয়াই বোধ হইবে |” 
ইনার পর রাজ! কি বলেন, উর্বশী তাহা জানিতে চাহিলে, চিত্রলেখা 

রাজার মান কমলনালের স্তাঁ্ অঙ্গেই তাহ! জান! যাইতেছে বলিয়া 
প্রকাশ করিলেন । 

এদিকে বিদুষক বলিয়া উঠিলেন,_-“ভাগ্যে এই ক্ষুধিত ব্রাঙ্মণ এটিকে 
শ্বস্তিবাচনিকের ন্যায় পাইয়াছিল, তাই ত তুমি আশ্বস্ত হইলে ।” 

রাজা বলিলেন,_-"তুমি আশ্বস্ত হওয়ার কথ! কি বলিতেছ? 

তুল্যাহুরাগিনী প্রিয়তমার ললিত রচনা দেখিয়া আমার উৎপক্ষমল আনন 
সেই মদিরেক্ষণার আননের সহিত মিলিত বলিয়াই বোধ করিতেছি ।” 

রাজার এই কথ! শুনিয়! উর্বশী উভয়ের মনোভাব সমানই বলিয়া 
মনে করিতে লাগিলেন । তাহার পর রাজার হস্ত স্বেসিক্ত হওয়ায় তিনি 

পত্রধানি বিদুষকের হস্তে প্রদান করিয়া সবত্বে রাখিতে বলিলেন । 
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তাহাতে মানবক বলিলেন,--“তবে কি উর্ধশী তোমার মনোরথতরুতে 

ফুল ফুটাইয়া শেষে কি ফলে বঞ্চিত করিবেন ?” 

রাজার ব্যাকুলতা দেখিয়া! উর্বশীও অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি 

ধৈর্য্য ধারণের নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার ইচ্ছ৷ করিয়া, অগ্রে 

চিত্রলেখাকেই রাঙজার নিকট পাঠাইয়। দিলেন, এবং নিজ অভিপ্রায় 

জানাইতে বলিলেন। 

.. চিত্রলেখা রাজার জয় উচ্চারণ করিতে করিতে প্রকাশিত 

হইলে, তীহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,_- “পূর্বের গঙ্গা যমুনার মত তোমাদের 
ছু'জনকে দেখিয়া যে আনন্দ লাঁ* করিয়াছিলাম, এক্ষণে সখীবিরহিতা 

তোনার ধ"ণনে আর সে আনন্দ ঘটিল না” । 

চিরলেখা উত্তর দিলেন,--“অগ্রে মেঘরাজি দেখা দেয়, পরে 

বিছ্।ল্লতার প্রকাশ হইয়! থাকে 1 

বিদুধক প্রথমে চিত্রালেখাকেই উর্বশী মনে করিয়াছিলেন, পরে 
তাহার সহচরী বলিয়া বুঝিতে পারেন । রাজ! চিত্রলেখাকে বসিতে 

বনিলে, চিত্রলেখা বলিতে আরস্ত করিলেন,--*উর্বশী অবনত মনস্তকে 

প্রণাষ কাঁরয়া। নিব্দেন করিতেছেন 1” 

ঠাহার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজা বলিলেন,_“তিনি কি 

আজ্ঞ। করিতেছেন 1”, 
তখন চিত্রলেখা বলিতে লাগিলেন,__«“আপনি দাঁনবহস্ত হইতে 

তাহার উদ্ধারসাঁধন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার দর্শনাবধি পঞ্চবাণের 

পীড়নে কাতর হইয়। তিনি আবার আপনারই দয়ার ভিখারিগী 

হইয়াছেন ।” 
চিত্রলেখার কথ৷ শুনিয়া রাজ| বলিলেন,_“তুমি কি কেবল সেই 

প্রিক্দর্শনীকেই উৎকষ্টিত দেখিতেছ ? আমার ব্যথা কি জানিতে পারি- 
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তেছ না? ছু'জনেরই যখন তুল্যানুরাগ বুবিতেছঃ তখন চন্দ্রবিন্বে 

কৌমুদীর মিলনের স্তাঁয় আমার নিকট তাহাকে আনিয়! দাঁও।” 
চিত্রলেখা রাজার কথায় কিছু কাতর হইলেন, এবং উর্ব্শীর নিকট 

আসিয়া! কহিলেন,--“মদনের অত্যাচার দেখিয়া এক্ষণে আমি তোমার 

প্রি়তমের দূতীস্বব্ধপে আসিয়াছি 1” 
উর্বশী তখন প্রচ্ছন্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,_-'“তুমি 

অত্যন্ত অস্থিরা । নিকটে আসিতে না আদসিতেই আমাকে পরিত)াগ 

করিতেছ ?” 
চিত্রলেথা উত্তর দ্রিলেন)_ “কে কাহাকে পরিত্যাগ করে, এখনই 

বুঝ! যাইবে । এক্ষণে আকার ধারণ কর।”-_ উর্বশী সভয়ে অগ্রাসর 
হইয়া সলজ্জভাবে “মহারাজের জয় হউক বলিনা রাজাকে সম্ভাষণ 

করিলেন । 

রাজ। তাহার হস্ত ধরিয়া উপবেশন করাইয়া বলিলেন,_-“পুর্কেে থে 

জয়শব্যে দেবরাজের নাম ধ্বনিত হইত, এক্ষণে তাহা আমাতে আগত 

হওয়ায় আমারই জয় লাভি হইল |” 

উর্বশী মানবককে সম্ভাবণ না করায়, তিনি একটু বিরক্ত হইয়া 

বলিলেন, “তোমাদের রাজ্যের এ কেমন রীতি যে, প্রিক্বয়স্য ব্রাঙ্গণকে 

প্রণাম করা হয় না 1” | 
উর্বশী সম্মিতভাবে তাহাকে প্রণাম করিলে, নাঁনবক 'মঙ্গল হউক, 

বলিক্লা আশীর্বাদ করিলেন । 

সেই সময়ে দেবদূত চিত্রলেখাকে জানাইল যে, দেবরাজ “লোকপাঁল"- 
গণের সহিত ভরতমুনি কর্তৃক অপ্মরাদিগকে প্রদত্ত অষ্টরসাশ্রয় লক্ষীন্বয়ন্তর 

নামক নাটকের অশ্ঠিনয় দেখিবার অন্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন । অতএব তুমি 
শীস্ব উর্বধশীকে লয়! চলিয়া আইস । 
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এই কথা! শুনিয়৷ সকলেই যাঁরপর নাই বিষ হইয়া পড়িলেন। উর্বশী 
কিছু বলিতে না পারায়, চিত্রলেখা রাজাকে বলিলেন)--“উর্ধশী পরাধীনা ; 
পাছে তিনি দেবরাজের নিকট অপরাধিনী হন, সে জন্য বিদায় প্রার্থন। 

করিতেছেন 1” 

রাজা'ও অশ্িকষ্টে “দেবরাজেব আদেশে বাঁধ! দিতে চাতি না, তবে 

মামাকে যেন স্মরণ গাকে” এই আত বলিয়! তীহাদিগকে বিদায় দিলেন। 

তাহা পল বাজ! বিচলিত হইয়া উঠিলে) মানবক তাহাকে সান্তন 
করিবার জন্য ভৃপ্পত্রের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, পত্রধানি 
ভাহার হস্ত হইতে আ্বলিত হইয়া পড়িয়াছে । মানবক উর্বশীকে দেখিতে 

দেখিতে এক্প বিশ্মিত হইয়া পড়েন যে কোন্ সময় পত্রখাঁনি পড়িয়া যায়ঃ 
তিনি তাহা লক্ষা করিতে পারেন নাই। মানবক কি বলিতে ইচ্ছা! 
করিতেছিলেন, রা! তাহা জিজ্ঞাস! কৰিলে, মানবক বলিতে লাগিলেন,-- 

“তোমার প্রতি উর্বশীর সুদ অনুরাগ কখনও শিথিল হইবে না । তাহাই 
বলিতেহি 1 

রাঁজা৭ কিছু আশ্বস্ত হইয়! উত্তর করিলেন,- “আমারও তাহাই বোধ 
হইতেছে । বি্দায়কালে তিনি যেন '্টাহার পরবশ শরীরের শ্ববশ হাদয়- 

টিকে বক্ষ:স্থলে কম্পিত নিঃশ্বাস দ্বারা আমাকে অর্পণ করিয়া গেলেন?” 

কোন্ সময়ে রাজা ভূর্পত্রখানি চাহিয়া বসেন, এই ভয়ে বিদুষকের 

হৃদয় কম্পিত হইতেছিল, এমন সময়ে রাজা সান্তবনালাভের ধন্য পত্রথানি 

চাহিলে, বিদূষক ব্লিলেন,_-“সে দিব্য ভূর্পত্রথানি উর্বশীর সঙ্গেই 
চলিয়া গিহাছে ।” 

রাজ! সেই মূর্থের অনবধানতার জন্য কোপ প্রকাশ করিলেন । বিদূষক 
তখন এ দিক্ ওদিক অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দক্ষিণ বাতাসে কি 

উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়! সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন । 
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রাজা তখন দক্ষিণ বাঁতাসকে লক্ষ্য করিয়া বর্সিতে লাগিলেন, 

“সৌগন্ধের জন্ট তুমি লতিকার সুরভি রেণু হরণ করিয়! থাক। আমার 

প্রিয়ার শ্বহস্তলিখিত পত্রে তোমার প্রয়োজন কি? অনুরাগী জনের! 

চিত্তবিনোদনের এইরূপ শত শত উপায়ে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্ক' 

কৈ, তাহার! ত তোমার দ্বার! পীন্ডিত হয় না” 

বিদূষক সেই সমফ্কে ভূক্জজপত্রভ্রমে একটি মলিন মন্রপুচ্ছের প্রতি 
ধাবিত হইতেছিলেন | 

নিপুণিক! মানবকের নিকট হইতে উর্বশীরহস্য জ্বাত হইয়া এবং 

তাহাকে ও রাজ্রাকে লতামগ্ডপে উপবেশন কবিতে দেখিয়া, কাশীরাজপুন্রী 

মহিষী ওশীনরীর নিকট উপস্থিত হয়। রানী সমস্থ কথা শুনিয়া নিপুণিকাঁকে 

লইয়া প্রমদবনের দিকে ধাবিত হন। তিনি যে রাঙ্গা প্রতি তুদ্ধ হইয়া- 

ছিলেন, সে কথা বোধ হয় নৃতন করিয়া বলিতে হইবে না। াল্ীর! 

ষে সময়ে লভামগ্ডুপের দিকে অগ্রসর হন, সেই সময়ে ভূক্জরপত্রানি বাতাসে 

উড়িতে উড়িতে তাহাদের নিকটে আইলে, এবং মতিষীর ' নুপুরে লাগিবার 

উপক্রম হয় । মহিষীর আদেশে নিপুণিকা পত্রথানি কুড়াইয়া লইয়া 

রালীকে পড়িয়। শুনাইলে, বাল্জী পত্রথানি লইয়া লতামগ্ডপে প্রবেশ করেন । 

পত্রথানি না পাওয়াতে রাজা অত্যন্ত দ্বুখ প্রকাশ করিতেছিলেনঃ সেই 

সময়ে মহিষী উপস্থিত হইয়া পত্রথানি দেখাইলেন | | 

রাজা রাণীকে দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, ও তাহাকে স্বাগত 

সম্ভাষণ করিলেন । রাণী কিন্তু উত্তর দিলেন,--“আমি এক্ষণে তোমার 

নিকট দুরাগত হইয়াছি ৮” 

নিরুপার় হইয়! রাজা মানবককে শ্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা! করিলে, 
তিনি বলিলেন, «“বমালসহ চোর ধর পড়িয়াছে, এক্ষণে আর 

উত্তর কি?” 
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রাজা তাহার পরিহাসে অসন্থষ্ট হইয়। রানীকে বুঝাইয়৷ বলিলেন যে, 
তাহারা ওপত্রথানি খুঁজেন নাই। একখানি মন্ত্রপত্র অন্বেষণ করিতে- 
ছিলেন । 

মহিষী কিন্তু পূর্বেই সমস্ত বুৰিয়া লইয়াছিলেন, তাই তিনি উত্তর 
করিলেন, «নিজের সৌভাগ্য গোপন করাই উচিত বটে |” 

বিদূষক রা'ণীকে বলিলেন,--“সত্বর বয়স্যের একটু ভাল রকমের আহা- 
রের বাবস্থা করুন, পিত্তোপশম হইলেই তিনি সুস্থ হইবেন 1” 

“সে কথায় রাণী নিপুণিক।কে কহিলেন,--“নিপুণিকে, ব্রাহ্মণ বয়স্তের 

আশ্বাসের ভালই ব্যবস্থা করিয়াছেন 1% 

মানবক আবার বলিলেন,--“নিশ্চয়ই দেখিবেন, বিচিত্র ভোঁজনে বয়স 

আশ্বস্ত হইবেন ।” 

বিদূমকের কথায় রাজা অপরাধী হন দেখিয়া তিনি তাহাকে তিরঙ্কার 

করিয়! উঠিলে, মহিষী বলিতে লাগিলেন,--তুমি অপরাধী নহ, আমিই 
অপরাধিনী । কারণ, আমি প্রতিকুলদর্শনা হইয়া তোমাঁর সম্মুখে রহিয়াছি, 
এক্ষণে এখান হইতে যাইতেছি 1৮ 

অনস্তর মহিষী অভিমানভরে সে স্থান পরিত্যাগ.করিতে উদ্যত হইলে, 

রাজা তাহার পদতলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেনঃ--“আমার দোষ 

হইয়াহে, আমাকে ক্ষমা! কর। প্রভু কুপিত হইলে সেবক নিরপরাধ 
হইলেও তাহারই দোষ বলিতে হইবে ।” 

রাণী লঘু্বদয়ার ন্যায় তাহার অনুনয় গ্রাহ্ ন! করিয়া নিক্রান্ত 

হইলেন । তাহার হৃদয় কিন্তু অভিমান ও অনুতাপ উভয়েরই দ্বার! 

অভিভূত হইতেছিল। 

' বিদূষক রাজাকে উঠিতে বলিয়া কহিলেন/_-“দেখিতেছি, রাণী বর্ধা- 
কালের নদীর ন্যায় অগ্রদ্প হইয়! চলিয়া গেলেন ।+ 



১০৪ কবিকথা । 

রাঁজ! উত্তর দিলেন,_-“সেট! অসঙ্গত নয় । কারণ, অন্ুরাগশূন্য প্রিয় 

জনের অনুনয়পূর্ণ মিষ্টবচন কখনও রমণীদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। 
মণিবেত্বারা! কদাচ মণির কৃত্রিম রাগে সন্তোষ লাভ করিতে পারে না 1৮, 

বিদুষক উত্তর করিলেন,--“তোমার পক্ষে ভালই হইল । চক্ষুরোগগ্রস্ত 

ব্যক্তির সম্ুখে কখনও দীশশিথা সহা হয় না।5 

বিদুষকের কথা রাজার কুচিকর হইল না। তিনি উর্বশীর €ভি 
অন্ুরক্ত হইলেও নহিষীর প্রতি সন্মান প্রদনে পরাসুখ ছিলেন লা । কিন্তু 

রাধী তাহার প্রণিপাতেও উপেক্ষা করায়, রাজার আর তাহার 

অভিমানভঙল্গের ইচ্ছা হইল না। তিনি ধের্ধ্যাবলম্বনই শ্রেমঃ মনে 

করিলেন । 

রাঁজা ধৈর্ধ্যাবলম্বনের ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্ক মধ্যাজনময় উপস্থিত 

হওয়ায়, জএরাগ্নির দহনে মানবক কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন ন1। 

তিনি রাজাকে বলিলেন,--“তোমার ধেধ্য থাক্, এক্ষণে আমার জীবন- 

রক্ষার উপায় কি ? আ্রানাহারের সময় কি হয় নাই ?" 

রাজা তখন বুকিতে পারিলেন যে, বাস্তবিক মধ্যাহ উপস্থিত; কারণ, 

তিনি দেখিতে লাগিলেন যে প্রীম্মপাড়িত ন্যুরেরা তরুতলের শীতল 
আলবালে “বসিয়া রহিয়াছে, ভ্রমরসকল কর্ণিকারকোরক ভেদ করিয়া 

তন্মধ্যে শয়ন করিতেছে, তপ্ত বারি পরিত্যাগ করিয়া! কারগুবগণ তীরলগ্র 

নলিনীর আশ্রয় লইতেছে, এবং ক্রীড়াস্থৃহে পিগ্জরস্থ শুক ক্লাস্ত হইয়া জল 

চাহিছেছে। 

(৩) 

ত্বর্গে আজ মহানন্দ, সরম্থতীকৃত 'লক্ষীন্বয়ত্বর নামক নাটকের অতি- 

নয়ের জন্ত ভরতমুনি ব্যস্ত হইয়া! পড়িয়াছেন ৷ দেবরাজ লোকপালগণের 

সঙ্গে অভিনয়দর্শনে সমুৎস্ুকঃ কাজেই যুনিগ্রবরকে তাহার জন্য 
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বিশেষরূপই আয়োজন করিতে হইতেছে। হতিপূর্বে তিনি অগ্গরাদিগকে 
তাহার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, উর্বশী লন্ত্ীর ও মেনক! বারুণীর 

ভূমিকা গ্রহণ করেন । দেবস5ার মনোরঞ্ণীনের জন্য যুনবরের আদেশে 

অভিনয় আরম্ভ হইল, উর্বশী তন্ময় হইয়া অহনয় করিতে ল:গিলেন। 

দেবতারা অভিনয়দ্ণনে যার পর নাহ প্রীত হইতেছিলেন ॥ কিন্ত উর্ববশীর 

হৃদয়ে যে পুরুরসার ছবি জাগিতেহিল, তিনি তাহা একেবারে ভুলিতে 
পারেন নাই। বারুণী যখন লক্মাকে জিন্তাসা করিলেন যে, সমাগত 

ব্রেলোকে)র পুরুষগন ও সকেশব লোকপালদিগের মধ্যে কাহাকে তুমি 
চিন্ত সদর্পণ করিতেছ ? লক্ষী তখন পুঞ্লবোত্তমকে বলিতে পুরুরবাকে 
বলিয়া উঠিলেন। 

বুদ্ধি ও হচ্ছ্িয় যে ভবিতব্যতার অন্ুরণ বরে, ইহাতে তাহাই প্রকাশ 

পাইল। 

অভিনয়ের চারুতা শুঙ্গ হইল দেখিয়া হরতদুনি উর্বশীকে শাপপ্রদান 
করিয়া কহিলেন যে, স্বর্গে তোমার স্থান হইবে না। উর্বশী তখন লজ্জায় 

[এয়মাণা হইয়। গেলেন। 

দেবরাজ উব্বশীর ভাব অবগত হইয়! তাহার গ্রতি অনুগ্রহ 

প্রকাশ করিয়! ০ পুরুরবা যুদ্ধে জানার যেক্ুপ সাহা) 

করিয়াছেন, তাহাতে তাহার কিছু উপকার করা উচিত। তুমি যখন 

তাহার প্রতি অন্ুরাগিণা, তখন তোমাদের সন্তান না হওয়া পর্য্যস্ত 

রাজর্ষির নিকট অবস্থান করিতে পার ।", 

ইন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া উর্বশী শাপে বর হইল মনে করিতে 

লাগিলেন । পরে তিনি চিত্রলেখার সহিত প্রতিষ্ঠানপুরাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। 

রাজার অনুনয়, বিনয় ও প্রণিপাত অগ্রাহা করিয়া দেবী 'ওশীনবী 



১৬৬ কবিকথা। 

কিছু অন্থৃতপ্ত। হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্পরিয়প্রসাদন নামে একটি 

ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়৷ রাজাকে প্রস্ন করিবার জন্ত যত্রবতী হইলেন । 
রাণী হত আরম্ভ করিয়। কঞ্ঠুকীকে দিয়! রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, 

মহারাজের সন্ধ্যা ও উপাসনাদি শেষ হইলে, তিনি ত/হার সহিত নণিপ্রাসা- 

দের ছাদে বসিয়। চন্্ররোহিণীর সংযোগ দর্শন করিবেন । কণুকী রাজাকে 

সে কথা বলিবার জন্ত ধারে ধীরে অগ্রসর হইলেন, এবং নিজ অবস্থ1 

চিন্তা করিতে করিতে বপিতে লাগিলেন,_-“সকলেই যুব! বয়সে অর্থের 

জন্ত চেষ্টা করি«া থাকে» এবং পরিশেষে পুন্লের প্রতি সমস্থ ভার অর্পশ 

করিয়া বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের কিন্তু এই সেবা দিন দিন 

বিশ্রামাবস্থানকে নষ্ট করিয়া কারাহুল্য হইয়া উঠিতেছে। অস্তঃপুররক্ষা 
ষে কষ্টকর, তাহাতে সন্দেহ নাই ।”” 

সেই লময়ে সন্ধ) সনাগত লহল। ক্রুকী দেখিতে লাগিলেন যে, 

নিদ্রালস ময়ূরের বাসঘষিতে থোদিতের ন্যায় বপিয়। আছে । গবাক্ষ- 

নিঃসত দূপধূনরাশি শিরোহচ্দস্থিত পারাবত বলিয়া সন্দেহ জন্মাইতেছে। 
আবার পৃত অস্:পুরবাসিনীর। পুভাপুষ্পশোভিত স্থানমকলে সন্ধ্যানঙ্গল- 

প্রদীপ জালিয়া স্থাপন করিতেছে । 

তৎকালে রাজা দীপহ্স্তা পরিচারিকাগণে বেষ্টিত হইয়। কর্ণিকার- 

শোভিত গতিমান্ গিৰির ন্যায় বয়ন্তের সিত সেই দিকে আসিতেছিলেন । 

রাঁজা মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন,--পকার্ধ্যান্তরে ব্যাপুত থাকিয়া অতি 

কষ্টে দিনটি কটিয়া গেল, এক্ষণে উৎকগ্ঠায় দীর্ঘতর বাত্র কেমন করিয়া 

কাটাইব।” 

রাজাকে সমাগত দেখিয়া কঞ্ুকী তাহাকে মহিষীর অভিপ্রায় জানা- 

ইলেন, রাজাও তাহাতে সন্ত হইলেন । তখন ছুই বয়ন্তের মধে। 

রাণীর তাবপরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। 
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রাজ! বলিতেছিলেন,--“বয়ন্ত, মহিষী সত্য সত্যই কি ব্রতের জন্য 

এই আয়োজন করিতেছেন ?”, 

মানবক উত্তর করিলেন,__“মহিষী এক্ষণে অনুতপ্ত হইয়া ব্রতচ্ছলে 
তোমাকে প্রসরন করার চেষ্টা করিতেছেন 1” 

রাজাও “তাহাই যথার্থ” বলিয়! বলিতে লাগিলেন,_“মনস্থিনী ললনাগণ 
স্বামীর অনুনয়ব্নিয় অগ্রাহা ও প্রণিপাত অবন্ঞা করিয়া শেষে অনুতপ্তাই 

হন, এবং গোপনে লক্জিত হইতে থাঁকেন।* 

তাহার পর তীহ।রা গঙ্গাতরঙ্শীতল স্কটিকসোপানাঁবলি অতিক্রম 

করিয়া মণিপ্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিলেন । সেই সময়ে চন্দ্রোদয় 

হইতেছিল, এবং পূর্ববদিক্ও আরক্ত হইয়! উঠিতেছিল । তাহারা দেখিতে 

পাইলেন যে, চন্দ্রকরে তধোরাশি দূরে অপসারিত হইয়া গেল ' তাহাতে 
বোধ হইল যেন, ইজ্দ্রদেব প্রাচীপিগ্রধূন মুখমগুল হইতে অলকগুচ্ছ 

সরাইয়! লইলেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া বিদূবক বলিয়া উঠিলেনঃ_-“চন্ত্র 

যেন খাঁড়ের নাড়টির মত উদ্দিত হইলেন |”, 

রাজ! শুনিয়া হাঁস্য করিয়া কহিলেন,_-“পেটুকেরা সর্বত্রই আপনাদের 

আহার্য্য দেখিতে পায় ।” 

তাহার পর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া চন্দ্রদেবকে প্রণাম করিয়া! বলিতে 

লাগিলেন,_-“তুমি সাধুদিগের ক্রিয়ার জন্য রবিদেহে প্রবেশ কর, 

স্থধান্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিয়া থাক, তোমা কতৃক নৈশ 

অন্ধকার দূরীভূত হইয়! যায়, এবং মহাঁদেবের শিরে তুমি অবস্থান কর। 

তাই তোমাকে প্রণাম করিতেছি ।” 
বিদুষক বলিয়া উঠিলেন,_-“তোমার পিতামহ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়! 

আদেশ করিতেছেন যে, তুমি উপবেশন কর, তাহ! হইলে আমিও বসিতে, 
পারি।” 



৯১৩৮ কবিকথা। 

তাহার পর রাজ! পরিচারিকাগণকে বিদায় দিয়া বিদূষকের অগ্নরোধে 
তথাস্থ উপবেশন করিলেন, এবং মহিষীর আগমনের পূর্বে মানবকের সঙ্গে 

উর্ধশীর কথা আলাপ কবিতে লাগিলেন । 

মানবক উর্ধশীর দর্শনলাভ না ঘটিলেও তাহার অন্থরাগের জন্য 

রাজাকে আশা-বন্ধনে প্রাণটিকে বাধিতে বলিলে, রাজ্জা বলিলেন)__ 
“তাহাতে উদ্বেগে নিবৃভি হয় কৈ? শিলায় প্রতিহত নদীবেগ যেমন 

উদ্ভবৌত্তর বর্ধিত হয়, সেইক্প আনার অনুরাগ মিলনসুখে বাধা পাইয়া 

প্রবল হইয়; উঠিতেছে।”' 
বিদুষক রাজাব ক্ষীণালশোভার জনা শীঘ্রই ভাহাদের মিলন ঘটিনে 

বলিয়া আশা দিলে, তাহার আশ্বীসবাক্যে রাজ।র গুরু ব্যথা একটু লঘু 
বলিয়া! যনে হইতেহিল। 

সহসা রাজার দক্ষিণ বাঁভ স্পন্দিত হওয়ায়, তিনি উর্বশীর সহিত 

মিলনের আশা করিতে লাগিলেন । বাছা সে কণা বিদুষককে বলিলে, 

মানবক উত্তর করিলেন, “ত্রাঙ্মণবাঁক্যের কখনও অন্যথা হয় না । 

দেই সময়ে উর্বশী মুক্রাভরণভুবিত। ও নীলাংশুকপরিহিতা হইয়! 

চিত্রলেখার সহিত সেই দিকে আসিতেছিলেন । উর্বশী চি£লেপাকে 

ভীঁচার বেশটি কেমন ছিগ্তাসাঁ করিলে, ভিনি উত্তর করিলেন, - “তোমার 

বেশের কথ! আর কি বলিব? ক্মানি কোন কথা পুঁকধিয়। পাইতেছি না, 

কেবল ভাবিতেছি, বদি আমি পুরুরবা হইতাম ।” 

বিলম্ব অসহা হওয়ায় উর্বশী হয় তাহার প্রিয়তমকে নিজের নিকট 

আনিতে, না হয় আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে চিও্রলেখাকে 

বলিলেন । চিহলেখ! দেখাইলেন যে, তাহারা বামিনীষমুনাপ প্রতিবিদ্বিত 

কৈলাসশিখরের ন্যায় রাজভবনে উপনীত হইয়াছেন । 
তখন উর্বশী চিত্রলেখাকে প্রভাঁববলে তাহার মনচোর কোথায় 
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আছেন ও কি করিতেছেন দেখিতে বলিলেঃ চিরলেখা তীভার সহিত 

কৌতুক করার ইচ্ছায় বলিলেন,-“দেখিলাম, তিনি বিশ্রামের অবকাশে 

মনোরথলন্ প্রিয়সমাগমস্্রখ অনুভব করিতেছেন 1৮ | 

উর্বশী উত্তর করিলেন,_“তুমি দূর হও3। আনার হৃদয় কিছুতেই 

উন প্রত্যয় করিতেছে না, তুমি মনে মনে কি একট! কনা করিতেছ' 

প্রিঃসনাগমের পূর্বেই তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন ।” 

তখন চিত্রল্েথ মণিহন্বপ্রাসাদে বয়স্যের সহিত শাঁলাপনে রত 

রাজাকে দেখাইয়া দিলেন । 

রাজ বলিতেছিলেন,-_ “বাতি সমীগত হওয়ায় উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল ৮ 

সেই অম্পষ্ট কথায় উর্ধশীর হৃদয় কাপিতে লাগিল, সংশর ছেদ 

করিবার জন্য তথন ঢই সখীতে প্রচ্ছব্লভাবে রহিলেন ) 

রাজার কথায় মানবক অমযৃতময় চাদের কিরণে উৎক্গার নিবৃতি 

হইবে জানাহলে, রাজা বলিলেন,-নবকুস্মশদন। ঠা সশাঙ্গে 

চন্দনলেপন অথবা! মণিহার কিছুতেই এ সম্ভাপ দূর হইথার নহে । এক- 

মাত্র সেই দিব্যাঙগনা! অথবা গোপনে তাহারহই কথালাপন প্রাণে টির 

ঢালিয়া দিতে পারে 1” 

রাজার কথ। শুনিয়৷ উর্বশী আপন হৃদয়কে বলিতে লাগিলেন, 

«আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন এখানে" আসিয়াছ, এক্ষণে তাহার 

ফল ভোগ কর।” 

রাজার কথায় বিদূষক বলিলেন,--“ঠুক বলিয়াহ, আমিও যখন শিখ- 

বরিণী বা রসাল না পাই, ৩খন তাহাদের [বিষয় চিন্ত। করিয়। স্থখলা 

করিয়া থাকি 1” 

রাজা বলিলেন," তোমার ভাগ্যে ত তাহা ঘটিয়া থাকে ” 
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মানবকও উত্তর দ্রিলেন,--“তোঁমার ভাগ্যেও শীত্রই তাহা ঘটিবে ? 

রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,__-“আমাঁর মনে হইতেছে, আমার ষে 

অঙ্গটি রথচালনার জন্য তাহার অঙকর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল, সেই ধন্য, 
শরীরের অনা অঙগগুজি ধরণীর ভারস্বরূপ 1” 

উর্বশী তখন বিলম্ব না করির। অগ্রসর হইলেন । 

উর্বশী অগ্রসর লইলেন বটে কন্তু তাহার মায়াবরণ উন্মোচিত না 

হওয়ার, রাজ। তাহাকে দেখিতে পাইলেন ন। | উর্বশী তাহাকে উদ'- 

সানের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন । তিনি সে কথা চিত্রলেখাকে 

বলিলে, চিত্রলেখ! তাহার প্রচ্ছন্নভাবের কথা শ্মরণ করাইয়। দিলেন । 

সেই সময়ে পরিচারিকার কশ্বর শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, 

মহিবী আগমন করিতেছেন । রাজা ও বিদূষক পরম্পরে পরম্পরকে লাব- 
ধান হইতে বলিলেন । 

উর্বশী শঙ্কিত হইয়া! চিত্রলেখাকে এক্ষণে কি ক্ভব্য জিজ্ঞাসা করিলে, 

তিনি তাহাকে শান্ত ভাবেই থাকিতে উপদেশ দিলেন, কারণ, তাহার! 

প্রচ্ছন্ন ভাবেই অবস্থিতি কন্িতেছিলেন । চিজ্তলেখা আরও বুঝায়! 

বলিলেন বে, ব্রতবেশধারিণী মহিষী অধকক্ষণ অপেক্ষা করিবেন নাঃ 

সুতরাং উদ্বেগের কোনই কারণ নাই । 

চক্্ররোহিষ্টীর রমণীয় সংযোগ দেখিতে দেখিতে মতিষী উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে দেখিয়া বিদুষক বলিচ্ে লাগিলেন,--“মহ্যী কি সত্য 
সত্যই স্বশ্থিবাচন দিতে আমিতেছেন, না তোমার প্রতি রোষ পরিহার 

করিয়া চন্দ্রব্তচ্ছলে তোমায় প্রসর্ন করার অভিঙাধিণী হইয়াছেন ? 
সে মাহ! হউক, আব্গ যেন আমার চক্ষে দেবীকে সুদর্শন! বোধ 

হইতেছে ।” 
রাজ! উত্তর দিলেন,--'উভ্তয়ই বটে? তবে তোমার শেষ কথাটিই 
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প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। শুত্রবাঁসপরিহিতা 'মাঙ্গল্যমাত্রভূষণা। পৃতদুর্ববা- 
লাঞ্িতালকা, ত্রতচ্ছলে অভিমানহীনা মহিষীকে এক্ষণে আমার প্রতি 

প্রদন্না বলিয়াই মনে করিতেছি ॥, 

মতিষী আসিরা রাঁজার জয় উচ্চারণ করিলে, তিনিও তাহাকে স্বাগত 

সম্ভাষণ করিয়া, উপবেশন করাইলেন ॥ বিদূষকও মহিষীর মঙ্গল কামনা 

করিলেন। 

উর্বশী মহিষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন,-“ইনি প্রকৃতই দেবী- 

শব্দবাচা, এবং তেজস্থিতায় শচী অপেক্ষা! নান নহেন 1৮ 

চিত্রলেখা নলিলেনঃ_ণ্চুমি কোন্ মুখে সে কথা বলিতেছ ?% 

অনস্তর্ন মহিষী রাঁজাকে সম্মথে করিয়া কোন ব্রতানুষ্ঠানের ও কিছুক্ষণ 

অপেক্ষা করার কথা বলিলে, বাজ তাহাকে অনুগ্রহ এবং উপরোধ নহে 

বণ্য়া। জানাইলেন । 

বিদূযক বলিয়া উঠলেন,_-*স্বস্তিবাঁচনিকের সময় এইরূপ উপরোধ 

যেন অনেকবার হয়|” 

তাঁভার পর রাজা ব্রতটির নাম জানিতে চাহিলে, মহিষীর ইঙ্গিতে 

সহচরী নিপুণিক! উত্তর দিল,__“এই ব্রতের নাম “প্রিয় প্রসাদন” 1" 

নিপুণিকাঁর বাক্য শ্রবণ করিয়৷ রাজা মহিষীকে বলিলেন,_- “তুমি এই 

ব্রত আচরণ করিয়া কেন আপনার মৃণাল-কোমল শরীরটিকে কষ্ট প্রদান 
করিতেছ ? যে হোনার প্রসাদাকাজ্ষার জন্য সমুৎস্থক, সে দাসকে কি 

প্রসন্ন করার চেষ্টা করিতে হয় ? 

মহিষীর সম্মান দেখিয়া :উর্বশী বিশ্ময় প্রকাশ করিতে লাগি- 

লেন। চিত্রলেখ তাহাকে বুঝাইয়! দিলেন যে, অন্য রমণীতে 

অনুরক্ত নাগরেরা ভার্যযার প্রতি অধিক পরিমাণেই দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া 

খাকে | 
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রাজার কথায় মহিষী উত্তর করিলেন,-_-“তোমার এ কথাগুলি 

দ্বেখিতেছি আমার ব্রতের প্রভাঁবেই উচ্চ'রিত হইতেছে ।” 

বিদূষক রাজাকে শান্ত হইতে বলিয়া স্ুভাষণের প্রত্যাধ্যান করিতে 

নিষেধ করিলেন । 

তাহার পব মহিষী গন্ধপুষ্প দিয়! মণিতবনে পতিত চন্দ্রকিরণের 

অচ্চনা করিতে লাগিলেন ; পরে শিষ্টান্ন উপহারগুলি মানবকঠাকুর ও 

কঞ্চুকীকে দেওয়ার ভন্ট সহচরীদিগকে আদেশ দিলেন । 

 মিষ্টার হস্তে লইয়! মানবক অতান্ত সম্থ্ট হইলেন, এসং মহিধীর এই 

ব্রতে বহু ফললাভ হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

তাহার পর মহিষী রাজাকে অর্ডনা ও কৃতাগ্গলি হইয়া প্রণাম করিয়া 

কহিলেন১--«আমি এই যুগল দেলভাঁ রোহিণীচন্্রদেবকে সাক্ষী করিয়া 

আর্ধ্যপুল্রকে প্রসন্ন করিতেছি । অন্য হইতে আর্ধযপুত্র “ন রমণীর প্রতি 

অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, এবং নে রমণী তাহার প্রতি অন্ুরাগিনী 

হইবেন, আমি ভাতার সহিত গ্রতিবন্ধনে অবস্থানি করিব 1৮ 

মহিষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উব্ধশী সবিশ্মযে বলিয়া উঠিলেন,_- 

“লা জানি, ইহাঁব পর ইনি আর কি বলবেন) আমার হৃদদ্স £কস্ক বিশ্বাসে 

নির্খবল হইয়া উঠিল * 
তখন চিত্রলেখা লিলেন,--"মহান্ুতব! , পতিত্রতার অনুমোদিত 

হওয়ায় শীনই তোনার প্রিয়সমাগন লা হইবে 1” 

মহিষীর কথা শ্রবণ করিয়া বিদূষক কিন্তু চুপে ঢুপে বলিতে লাঁগিলেনঃ- 

“ব্ধ্য পলাইয়া গেলে ছিন্নহপ্ত ব্যক্তি বলে, বাক্১ আমার ধর্ম হইবে” 

তাহার পর তিনি মহিষীকে বলিলেন,--*মহারাক্গ কি সত্য সত্যই 
উদাসীন ?” 

মহিষী উত্তর করিলেন,-“মূর্থ, আমি নিজেই সুখ বিসর্জন 
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দিয়া আর্ধ্যপুত্রকে স্থধী করিতে চাই । এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ইহ! ভাল 
কি না।” 

রাজা এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তিনি মহ্ষীর ব্যাপার কিছুই বুবিতে 
পারিতেছিলেন না। সে ষাহা হউক, মভিষীকে সন্থষ্ঠট করা উচিত মনে 
কৰিয়। তিনি তীহাকে বলিতে লাগিলেন _-“তুমি অন্যকেই দান কর বা 
"নাকে তোমার দাস করিয়া রাখ, এ সনস্তই তুমি করিতে পার । কিন্তু 
তু'ন আমাকে যাহা মনে করিতেছ, আমি তাঁভা নহি” 

মতিষী উত্তর দিলেন,_-“তুমি তাহা হও বা না হও, আমি ত আমার 
প্রয় প্রপাদনব্রত সম্পন্ন করিলান।* 

এহ বলিয়া মহিষী যাইতে উদ্যত হইলে, রাজ; বজলেন,__“তুমি 
চলিয়া গেলে, তবে আমাকে কিরূপ প্রসন্ন করা হইল ?” 

মহিষী উত্তর করিলেন,--“আমি পূর্বে কখনও ব্রত লঙ্ঘন করি 
নাই। এখনও আমি নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি 1” 

তাহার পর তিনি সহচরীগণ সহ তথা হইতে নিক্ষাস্ত হইলেন। 
মহিষী চলিয়া গেলে বাকজ্জাকে প্রিয়কলত্র চ্গানিয়! উর্বশীর হৃদয় 

বিচলিত ভইতে লাগিল । চিত্রলেখ! তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে 
লাগিলেন । 

এ প্িকে বাঁজাও বিদুষকের সহিত আলাপনে প্ররৃত হইলেন । রাজা! 
মানবককে বলিলেন,--“মহিষী বোধ হয় অধিক দুর যান নাই ।” 

বিদূষক উত্তর করিলেন,_-প্যাহা বলিতে ইচ্ছা কর. এইবার খুলিয়! 
বল। বৈগ্ক যেমন রোগীকে অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করে, মহিষীও 

সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া! গিয়াছেন ৷” 

তথন রাজা বলিলেন,_-*তবে এই সময় আমি ইচ্ছা করি, উর্বশীর 
মধুর নৃপূরশব্দ যেন প্রথমে আমার কর্ণে নিপতিত হয়, তাহার পর 

৮ 
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তিনি ধীরে ধীরে আসিয়। করপদ্ম দ্বারা আমার চক্ষু ছুটি আবৃত করেন । 

এই হশ্ম্যতলে অবতীর্ণ হইয়া যদি ভয়বশে তাঁহার গতি মন্দীভূত হয়ঃ তাহা 
হইলে তাহার চতুরা সখী তীহাকে প্রতিপদে যেন বলপুর্র্বক আমার 
নিকট লইয়া আসেন ।” 

রাজার কথ| শুনিয়৷ চিত্রলেখ। উর্ধশীকে রাজার অভিলাষপূরণের 

কথা বলিলে. তিনি কৌতুকাভিলাষে রাজার পশ্চাতে আসিয়। চক্ষু দুইটি 

আবৃত করিলেন। চিত্রলেখ ইঙ্গিতে মাঁনবককে তাহা প্রকাশ করিতে 

নিষেধ করিয়া দিলেন । 

নারায়ণোরুসম্তব1 রস্তোরু উর্ধশীর করম্পর্শ বুঝিতে পারিয়া রাজা 

বিদুষককে তাহা জ্ঞাত করাইলে, বিদুষক ফাজাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 

*ইহা৷। তুমি কিরপে জানিতে পারিলে” ? 

রাজ! উত্তর দিলেন,--“আমার তাপিত শরীর আর কার করস্পর্শে 
পুলকিত হইতে পাবে? কুমুদ কি কখনও ববিকরস্পর্শে উচ্ছ.সিত হইয়! 

উঠে? চন্দ্রকরস্পর্শে ই ত তাহ! ঘটিয়া থাকে ।” 

উর্বশী বাঁলতেছেন,_-“বজ্রলেপে আমার হস্তযুগল লাগিয়া যাওয়ায় 

আমি আর ছাড়াইয়। লহতে পারিতেছি ন! 1 

তাহার পর তিনি চক্ষু মুকুলিএ করিয়া হস্ত সরাইয়া লইলেন ও সভয়ে 

অবস্থিতি ক্ষরিতে লাগিলেন । রাঁজ! তাহার হাত ধরিয়| ফিরাইতে 

আরম্ভ করিলেন, অগ্রসর হইতে হইতে উর্বশী রাজার সন্তাষণে প্রবৃত্ত 

হইলেন । চিত্রলেখা রাজ স্থথে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা: 

উত্তর দিলেন,_-“এখনই তাহার লাভ ঘটিল'”। 
তাহার পর উর্বশী চিত্রলেখাকে বলিলেন,_“মহিধী আমা 

মহারাকে দান করায়, তাহার প্রণকিলীর সায় তাহাকে স্পর্শ করিতেছি ।/ 
নতুবা আমাকে পুরোভাগিনী মনে করিও ন11” 
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বিদূষক বলিয়া! উঠিলেন,_-«কেন, এইগাঁনে কি আপনাদের আসার পর 
সুর্য) দেব 'অস্তমিত তইয়াছিলেন % 

রাজা বলিতে লাগিলেন,-স*্যদি তুমি আমাকে মহিষীর দত্ত বলিয়া 

স্পর্শ করিতেছ, তবে তুমি কাহার আদেশে অগ্রে আমার মন হরণ 

করিয়াছিলে 1 

তাহাতে চিত্রলেখা কহিলেন,_-“এ কথায় সখী নির্ুত্বব। এক্ষণে 

আমার একট! কথা শুনুন । বসন্তের শেষে গ্রীষ্মকালে ভগবান্ হূর্য্যদেবের 

অর্চনার জন্য আমাকে যাইতে হইবে । তাই আমার প্রিয়সখী যাহাতে 

স্বগের জন্ত উতৎ্কণ্ঠিতা না হন) সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।", 

বিদূষক উত্তর করিলেন,_-পন্বর্গের কথা লোকে মনে করিবে কেন? 
সেখানে খাইতে ব। পান করিতে কিছুই পাঁওয়! ষায় না । কেবল মংস্তের 

ন্যায় অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হয় 1” 
রাজা তখন বলিলেন,__-“বয়স্ত, স্বর্সুণ অনির্দেশ্য, তাকে কেমন 

করিয়া বিশ্বত হইব ? এই দিব্যললন। ব্যতীত পুরুরবার অন্য নারীতে 

কিছুনাত্র প্রীতি নাই 1”: 

সে কথায় চিত্রলেখা “অনুগ্হীত হইলাম' বলিয়া উত্তর দিলেন) এবং 

উর্বশীকে অকাতর ভাবে বিদায় দিতে বলিলেন । উর্বশীও তীহাকে 

বিশ্বত না'হইতে অনুরোধ করিলেন । “বয়ন্তসঙ্গতা তোমার প্রতি 

আমারই” এই কথা বপিয়। চিত্রলেখ! রাজাকে প্রণাম করিয়া অন্তহিত 
হুইলেন। 

তাহার পর মানবক রাজাকে বলিলেন,--“কেমন, এখন তোমার 

মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে ত ?” 
রাজ! উত্তর দিলেন, -“সামস্তগণের মুকুটমণিতে পাদপীঠ রঞ্জিত 

হইলেও এবং ধরার একচ্ছত্র গ্রভুত্ব লাভ করিলেও আমি কৃতার্থ হইতে 



১১৬ কবিকথা | 

পারি নাই, কিন্তু আজ এই স্ুরলোকন্ুন্দরীর চয়ণযুগলের মধুর দাসত্ব 
লাত ক রয়! আমি ধন্ঠ হইলাম 7? 

রাজার এই কথ! শুনিয়া উর্বশী কহিলেন,--“ইহার পর আমার আর 
কিছু বলিবার নাই।”, 

রাজা আবার উর্ধশীকে বলিতে লাগিলেন।--প্চন্দ্রকর আজ শরীরে সুথ- 

ধার! ঢালিয়৷ দিতেছে । মদনের বাঁণ আজ আমার প্রতি অনুকূল। পূর্বে 

যাহ! যাহা রুক্ষ বলিয়া বোধ হইত, তোমার মিলনে আজ তাহার৷ 

সান্তনা দিতেছে ।” 

উর্বশী বিলম্ব করার ক্তন্য আপনাকে অপরাধিনী বলিয়! প্রকাশ 
করিলে রাজ! বলিলেন --*ও কথ। বলিও না, দ্রেখ, ছুঃখের পর যে সুখ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই স্বাহুতর বলিয়া বিবেচিত হয়। আতপতপ্র 

ব্যক্তির নিকটই তরুচ্ছায়! স্থথপ্রদ হইয়া থাকে ।” 
তাগার পর বিদুষক “চন্ত্রকিরণ সেবনের পর গৃহ প্রবেশ করা কর্তব্য 

বলিলে, রাজা বিদুষককে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। অত্তঃপর 

রাঁজা ও উর্বশী বিদূষকের প্রদর্শিত পথে গ্রহাতিযুথে অগ্রনর হইলেন । 

গমনকালে রাজা! উর্বশীকে নিজ প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন,_- 

“মনৌরথসিন্ধির পূর্বে যে রাত্রিকে শতগুণিত বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে 

তোমার মিলনে বদি তাহাই ঘটে, তাহা হইলে যে কত সুখী হইব, তাহ! 

বলিতে পারি না” 

(৪) 
সুরলোকমুন্দরী উর্বশীর সমাগমে রাজা পুরুরব! আপনাকে কৃতার্থ মনে 

করিতে লাগিলেন । উর্বশীও স্বর্গকে বিশ্বৃতিগর্ভে ডুবাহিয়া দিয়! প্রণয়সলিলে 

তাসিতে আরন্ত করিলেন। ক্রমে তাহাদের অনুরাগ এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, 

রাজা মন্ত্রীর প্রতি রাঁজকার্যোর ভার অর্পর করিয়া উর্ধনীকে লইয়৷ নানা- 
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স্থানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন তরুলতাশোভিত, কুন্ুম- 
সৌরতে আমোদিত, কোকিলকুজিত গন্ধমাদন পর্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে 

তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, শ্চ্ছসলিলা মন্দাকিনী রজততরঙ তুনিয়া 

বহিয়া যাইতেছেন। তাহার তীরভূমিতে উদয়বতী নামে একটি বিগ্যাধর- 

বালিকা বালুকাপর্বত লইয়া খেলা! করিতেছিল। রাজ! তাহার প্রতি 
কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করায়, উর্ধশীর অভিমানানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। 

তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে পরিতাগ করিয়৷ চলিয়া আসেন । রাজ! তাহাকে 

অনেক অন্ুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু উর্বশী তাহাতে কর্ণপাত 

করিলেন না । তিনি বেগঠরে কুমার কার্তিকেয়ের অকলুষবনের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। তথায় যে রমণীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, গুরুশাপে দেবতা- 

দিগের সমস্ত নিয়ম বিস্বাত হওয়ায়, তাঁহ। উর্বশীর শ্মরণপথে উদ্দিত হইল 
না। তিনি তথায় প্রবেশ করিবামার একটি লায় পরিণত হইয়া গেলেন। 

রাজ।ও তাহার 'অন্বেষণে চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তীভাঁর অবস্থা 

অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। পুরুরবা ক্রমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। 

চিত্রলেগ! ধ্যানপ্রতাবে তাহ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উৎকষ্টিত 

হইয়া উঠিলেন সেই সময়ে সহজন্যাঁও তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, 

তাভাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন, ছুইটি হংসী প্রিয়সখীবিরহে 

বিমনা হয়! রবিকরস্পর্শ কমলে ভূষিত সরোবরক্রোড়ে ব্যাকুল ভাবে 

বিলাপ করিয়া বেড়াইতেছে। 

চিত্রলেখা একটি গাথা গাহিয়। বলিতেছিলেন, “আহা, হ:সীযুগল 
সহচরীছুঃখে কাতর হইয়া অশ্র মোচন করিতে করিতে সরোবৰে 

শ্নান হইয়া উঠিতেছে” । 
সমছুঃখভাগিনী সহজন্য। চিত্রলেখার শ্লান পদ্মের ন্যায় মুখচ্ছায়ার কারণ 

ক্ষিজাসা! করিলে, তিনি উর্শীর ব্যাপার তাহাকে জানাইয়া দ্িলেন। 



১১৮ কবিকথ! । 

আবার সে সময়ে স্ুঘীজনেরও উৎকঠাবর্ধক মেঘোঁদয় হওয়ায়, রাজ! থে 

অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠবেন, তাহাও বুঝাইয়া বলিলেন । 

সহজন্যা তাহাদের মিলনের উপায় জিজ্ঞাল। করিলে, চিত্রলেখা উত্তর 

দিলেন--“গোরীচব্ণসম্তব সঙ্গমমণি ব্যতীত ইহার প্রতিকারের কোন 
উপায় নাই 1” 

তাহার পর দৈবানুগ্রহের প্রতি নির্ভব করিয়া অগ্মরাবন্দ আপনাদের 

চিত্তকে শান্ত করিতে বাদ্য হইলেন ৷ তাহাদের ইহাও বিশ্বাদ হইয়াছিল 

যে, রাজা ও উর্বশীর ন)ায় আক্তিবিশেষ জনের! অর্ধিক কাল ছু-খভোগ 

করিতে পারেন না। সহচরীদর্শনলালসায় কাতরা হংসীমুগলের কমল- 

পুর্ণ সরোবকে ভ্রমণের ন্যায় তাহাদেরও দশা! ঘটিল । গাথা গাহিয়] তাহার! 

তাহ! প্রকাশও করিলেন । 

অকলুষ অরণ্য শ্তামল লতাবিটপীতে সনাচ্ছন্ন হইয়া অপুর্ব শোভা 
বিস্তার করিতেছিল, বিশেষতঃ সে সময়ে মেঘোদয় হওয়ায় তাহার শ্যামলতা 

প্রগাট় হইয়া উঠে । তংস, ময়ূর, চক্তবাকঃ কোকিল প্রভৃতি বিভিম প্রকার 

স্বর মিশাইয়। এক নৃতন এঁকতানে তাহাকে মুখরিত করিতেছিল | কুস্থুন- 

গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে । পদ্মবনে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতে 

থাকে । করী, কারিণী, মুগ, মৃগী আনন্দে বিচরণ করিতেছিল | পর্ববত- 

প্রান্তে নবজ্জলস্কীতা শ্বোতস্থিনী ফেনিল তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাঁহতেছিল : 

উন্মত্ত রা উর্ব্শীর অন্বেষণে সেই দিকে ধাবিত হইয়! ছুটাছুটি করিতে 

লাগিলেন । সন্দুথে তিনি যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই উর্বশীর কথা 

জিজ্ঞাসা করেন, আবার মধ্যে মধ্যে গাথা গাহিয়াও উঠেন । কুস্মকিসলয়- 

ভূষিত প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত গজেন্দ্রের স্তায় তাহাকে বোধ হইতেছিল। 

মেঘগাত্রে বিচ্যদ্বিকাঁশ পেখিয়া! তাহার মনে হইল; যেন কোন রাক্ষস 

উর্ধবশীকে হরণ করিয়া লইয়! যাইতেছে । তিনি তখন তাহার প্রতি লোষ্টর- 
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নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়াবিরহে কাতর হংসযুবার 

সরোবরবিচরণের একটি গাথাও গাহিয়! উঠিলেন . তাহার পর তিনি 

বুঝতে পারিলেন বে, উহ গর্বিত রাক্ষস নহে, নবমেঘখও মাত্র । রাক্ষসের 

শবাসন নহে, কিন্তু ইন্দ্রধন্থু । তাহ।র বাণবর্ষণ নহে, কিন্ত বারিধারাপাত। 

আর তাহার শ্রিয়তম! উর্ধশী নহেন, কিন্তু বিছাাল্লতা । ভ্রম বুঝিতে পারিয়া 

রাজ! হতাশহদয়ে যুটিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর উঠিয়! গাথা 

গাহিয়া বলিতে লাগিলেন- “যতক্ষণ তড়িচ্ছ্যামল জলদ বারিপাত করিতে . 

ছিলঃ ততক্ষণ আনি সেহ মুগাক্ষীকে নিশাচরে হরণ করিরা লইয়! যাইতেছে 

মনে করিতেছিলাম?” | 
॥ 
৮০ 

পরে সত্য সত্য উব্বশী কোথার গিয়াছেন পাঁজ। তাহারই চিস্ত। করিতে 

লাগিলেন। তিনি বলিতেহিলেন,-প্যদি তিনি কোপবশে দৈবী শক্তি- 

প্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকিতে 

পাঁবিবে না । যদি স্বর্গেই গিয়৷ থাকেন, তাহা হইলে পুনব্বার আমার জন্ত 

তাহার মন আদ্র হইয়। উঠিবে। আমার সন্মুথে দৈত্যেরাও তাহাকে 
হরণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তিনি একেবারে কি প্রকারে নয়নের 

অনৃপ্ত হইয়া! গেলেন ?'” হতভাগ্যদিগের একটি দ্ুঃখ আর একটির সহিত 

গ্রথিত জানিয়া রাজ। বলিতে লাগিলেন,_-পতাহার বিরহ ত সুহ্ঃসহ হইয়! 

উঠিতেছে ; আবার নবমেঘোদয়ে আতগহীন রম্য দিবসগুলি কষ্ট বাঁড়াইয়। 

তুলিতেছে” 

তাহার পর রাজা আবার গাথা গাহিয়া মেঘকে বলিয়৷ উঠিলেন»__ 

“জলধর, আমার আজ্ঞায় অবিরল ধারাপাতে দিস্ুখ আচ্ছন্ন করিয়া কোপ 
প্রতিসংহার কর । আমি পুথিবী ভ্রমণ করিয়া ষদ্দি প্রিয়তমাকে দেখিতে 

পাই, তাহ! হইলে তুমি যাহ! কিছু করিবে, তাহাই সহা করিব ।” 

পরিশেষে আবার বলিতে লাগিলেন,--“আমি কেন বৃথা মনস্তাপে দগ্ধ 



১২৩ কবিকথা। 

হইতেছি? মুনির! বলিয়া থাকেন যে, রাজা কালের কারণ; তবে কি 
আমি প্রাবুট_ সময় স্থগিত করিয়! দিব?” সঙ্গে সঙ্গে গন্ধোন্মাদিত, মধু- 

করগুঞজনে ও কোঁকিলকৃজনে মুখরিত, সমীরসঞ্চালিত, পল্পববিভূষিত কল্প" 

বুক্ষের একটি গাথাও গীত হইল 

কিছু পরে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন,_ “না, প্রাবৃটসময় স্থগিত 

করা ভইবে না; কাঁরণ, ইহাতে আমার রাজসম্মানই প্রকাশ পাইতেছে । 

কারণ, বিছ্যুদরেখাক্ষিত জলদখণ্ড স্ুবর্ণরঞ্জিত চারুচন্দ্রীতপের ন্যায় শোভা 

পাইতেছে, নিচুলমঞ্জরীগুলি চানরের স্তায় সধগলিত হইতেছে । উচ্চকণ্ঠে 

ময়ূরের! বন্দীর ভ্তায় গান করিতেছে, আর জলদবণিক্ ধারাহার উপহার 

দিতেছে । সে যাহা হউক, রাঁজবিভরের শ্রাঘা করিয়া আর কি করিব % 

এক্ষণে প্রিয়তমার অন্বেষণে রত হওয়া যাক 1” 

আবার একটি দয়িতাবিয়োগবিধুর মগ্থরগতি গজমথপতির কুঙ্গমোজ্জল 

গিরিকাননে ভ্রদণ সম্বন্ধে গাথা গীত হইল! তাহার পর তিনি পুনর্বাব 

উর্বশীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন । 

সলিলগর্ভে রক্তবর্ণ নবকন্দ্রলীকুস্রম দেখিয়া তিনি প্রিয়তমার অশ্রু. 

পরিপূর্ণ আরক্তিন নয়নধুগল্প স্বরণ করিতে লাগিলেন । কোন্ দিকে 

উর্ধশী গিয়াছেন, ভাতা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না) তিনি 

বলিতেছিলেন,--“যদ্দি উর্শী এই বনভূুমিতে বিচরণ করিতেন; তাহ! হইলে 

বর্ধাসিক্ত তাহার সৈকতভূমি তাহার গুরু নিতম্বভরের জন্ পশ্চাদ্ভাগে 

গভীর চাঁরু পদচিন্ে অঙ্কিত ও অলক ণগে রঞ্জিত হইয়! উঠিত 1৮, 

তাহার পর প্রিয়হমার গমনচিহ্ন পাইয়াছেন মনে করিয়া ছুটিয়া 

চলিলেন। তাহার মনে হইতেছিল যেন, উর্বশীর অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠরাগরজিত 

শুকোদরসম শ্যামল বক্ষবসনখানি পড়িয়া আছে। রাজা গ্রহণ করার 

পায় তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি শ্যামল নবতৃপভূমিতে ইন্তর- 
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গোপকাটগুলি পড়িয়া রহিয়াছে । হতাশচিত্তে রাজা আবার উর্ধশীর 

অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ৷ দেখিলেন, বারিধারায় উচ্ছলিত শৈলতটে 

আপনার চূড়া কম্পিত করিয়া মেঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে একটি 

ময়ূর উচ্চৈঃম্বরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে । রাকা তাহারই নিকট 

হইতে উর্বশীর সংবাদ জানিতে ইচ্ছ! করিলেন । 

ময়ুরটির নিকট অগ্রসর হইতে হইতে রাজা নিজ অবস্থাবর্ণনাঁপ ছলে 

প্রিয়তমা দর্শনলালস কাতর গজবর সম্বন্ধে একটি গাথ! গাহিয়৷ উঠিলেন, 

এবং নয়ুরটিকেও গাথায় তার চন্দ্রাননা ও হংসগতি প্রিয়তমার সংবাদ 
জিদ্তাসা করিলেন । তাহার পর সেই সিত্তাঁপাঙ্গ নীলকণ্কে আবার 

বলিতে লাগিলেন যে, সে তাহার দীর্ঘাপাঙ্গ। প্রিয়দর্শন! বনিতাকে 

দেখিয়াছে কি না? ময়ুত্ সে কথার উত্তর ন! দিয়া নাচিতে লাগিল 

দেখিয়া রাজা! বলিলেন,_-*প্রিয়তমার কুস্থনভূষিত আলুলাশ্িত কুস্তলরাঁশি 
দেখিতে ন! পাওয়ায়, মযুবটি নিপ্পরতিদন্দী হইয়া মৃপ্বনভিন্ন চার কলাপ 
লইয়! নৃত্য করিতেছে 1” 

তাহাব পর তিনি তাহাকে পবিত্যাগ করিয়া জন্শাখায় উপবিষ্ট! একটি 

কোকিলা প্রতি ধাবিত হইলেন ) পক্ষীদিগের মধ্যে কোকিলজাতিকে 

পণ্ডিত বলিয়া রাজার বিশ্বাস ছিল । সঙ্গে সঙ্গে বিরহকাতর গজেন্দ্রের 
বিদাাধরকাননভ্রমণের গাথাও গাত হইতে লাগিল, এবং মধুরালাপিনী 

কোকিলাকেও প্রথমে গাথা দ্বারা নন্দনবনবিহারিণী প্রিয়তমার সংবাদ 

জিজ্ঞাস! কর! হইল । পরে সেই মদনদূতী ও মাঁনভঙ্গের অমোঘ অস্ত্রকে 

প্রিয়তমার আনয়নে অথবা তাঁহার নিকট আপনাকে লইয়। যাইতে অনুরোধ 

করিলেন, এবং উর্বশী যে অকারণে অভিপ্রায়ের অন্যথায় তাহার প্রতি 

রমণীস্থলভ অভিমান করি!ছেন, তাহাও বুঝাইয়া বলিলেন । কোকিল 

কিন্তু পরের মহাছুঃখও শীতল জানিয়া রাজার প্রণয় গ্রাহা না করিয়। মদান্ধ 



১২২ কবিকথ! | 

 ক্ষামিনীর শ্রিয়তমের অধরচুন্বনের ন্যায় জন্থ,রসপানেই রত হইল | রাজা 
কোকিলাকে প্রিয়তমার ন্যায় মগ্ুম্বন! জানিয়! তাহার প্রতি কোন কোপ 

প্রকাশ করিলেন না । 

এই সময়ে রাজার মনে হইল, যেন বনের দক্ষিণদিকে উর্বশীর 

নুপুরশব' শুনা যাইতেছে । তিনি প্রিয়তমাবিরহে ক্রান্তমুখ, অশ্রণূর্ণ- 

লোচনঃ দুঃসহ দুঃখে মন্দগতি, মনস্তাপে দগ্ধ করিবরের গহনকাননভ্রমণের 

গাথা গাহিতে গাহিতে সেই দিকে ছূটিয়া চলিলেন । তাহার পর রাজ। 

ভাগ্রহসহকারে সেই শব্দ লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবগত হইলেন যে, 

মেঘোদয়ে রাজহংস মানসসরোবরে যাইনে বাইতে কুজন করিতেছে । তখন 

তালার নৃপুরশবের ভ্রম দূর হইপ | 

মানসোংসুক হংস সরোবর হইতে উড়িতে না৷ উড়িতে রাজা তাহাকে 

উদ্দেশ করিয়া বলিতে টির মানদসরোবরে যাইও, কিছুকাল 

নুণাল পাথেয় পরিতাগ কর, পুনর্ধার তাহা লইও । আমাকে প্রিয়া 

বিরহব্যথ। হইতে উদ্ধার কর। সাধুনিগের স্বার্থ অপেক্ষা বন্ধুজনের 

উপকারই গুরুতর 1" 

ইহার উত্তরে রাজার যেন মনে হইল, ভংদ বলিতেছিল যে, নান্স 

উৎসুক্েযে আমি কিছু লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার পন্ন এক একবার তিনি 

গাথা গাহিয়। ও এক একব!র সরল বাকে হংনকে বলিতে লাগিলেন, 

“ভংস, গাপন করিতেছ কেন ? তুমি বদি আমার প্রিয়তমাকে না দেখিয়! 

থাক, ভবে তীহার নন্দগতি কিরূপে হরণ করিলে * তোমার গতিতে বেশ 

বুঝা যাইতেছে | আমার প্রিদ্ধাতমাকে আনিয়া দাও। হত বস্তর একাংশ 

দীকৃত হইলে অপরাধী সম্পূর্ণ বঃপ্রদানে বাধ্য। তুমি একপ 
গলনবিলাস কোপা হষ্টতে শিথিলে £ নিশ্যয়ই সেই জঘনভারালসাকে 

দেখিয়া!» 
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হংসটি কিন্তু ততক্ষণাৎ উড়িয়া গেল। রাজ! মনে করিলেন, চোর 

বলিয়৷ রাজদওভয়ে হংস পলায়ন করিল । 

তখন একটি চক্রবাঁকের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল । সেই 
সময়ে মর্খরশব্দে মনোহর কুস্ুমপল্লবে ভূষিত তরুশোভিত কাননে প্রিয় 

বিরহে উন্মত্ত গজেন্দ্রের গাথাও গীত হইতেছিল । রাঁজ! প্রথমে গাথাদ্ারা 

গোরোচনাকুস্কুমবর্ণ চক্রবাঁককে বসন্তকালে ক্রীড়াশালিনী প্রিয়তম'র সংবাদ 
জিদ্ঞাসা করিলেন । পরে তাহাকে বলিতে লাগিলেন)” “ওহে রথাঙগনামা, 

রথালশ্রে।ণিবিষ্ব হইতে বিযুক্ত এই রথী মনোরথশতারত হইয়। তোমাকে 

তাহার কণ! জিজ্ঞাসা করিতেছে” । 

তাহার “কে কে শবে রাজা যেন তাহার পরিচয় ভানিতে 

চাহিতেছে? বুঝিয়! উত্তর করিলেন”_-“আমাকে কি তুমি গান না? চক্র 

বাহার পিতামহ, স্থ্্য যাহার মাতামহ, এবং যাহাঁকে উর্বশী ও ধরিত্রী 

পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, আমিই সেই 1 

তখন সে নীরব হইলে, রাজা তাহ;কে তিরদ্কার করিয়। বলিতে লাগি- 

লেন,--'“তোনার সহচরী সরোবরমধ্যেই পন্মপত্রাবৃতা হইয়। যদি অবস্থিতি 

করে, তুমি উৎকন্টিতা হইয়া তাহাকে দূরগামিনী ননে করিয়৷ চীংকার 
করিতে থাক, পত্রীন্সেহবশে তুমি বিচ্ছেদের ভয় কর তবে এই বির*বিধুরকে 

প্রিয়ার সংবাদ দিতেছ না কেন? বুঝিয়াছি, আমাদের ন্যায় হতভাগ্য 

দিগেরই এইরূপ দশ! ঘটে | 

সেই সময়ে গুঞ্জননত্ত অলিগর্ভগ্থ পদ্ম দেখিয়া রাজার উর্ববশীর অধর- 

ংশনে অস্ফুটরব বদন মনে পড়িতে লাগিল । তখন তিনি ভ্রমরের সহিত 

প্রণয়স্থাপনে অগ্রসর হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বদ্ধিত প্রেমরসে 

বিহবল হংসযুবার প্রণয়গাথাও গাহিতে লাগিলেন । তাহার পর ভ্রমরকে 

জিজ্ঞাসা করিয়! কহিলেন।_-“মধুকর, তুমি সেই মদিরাক্ষীর সংবাদ শুনাও। 



১২৪ কবিকথা | 

সে বরতন্কে কি তুমি দেখ নাই? বোধ হয় 'তাহাই কটে, কারণ, যদি 

তুমি তাহার মুখো্থবাসের গন্ধ পাইতে, তাহা হইলে তোমার পন্মবাসে প্রীতি 

অন্মিত না।৮ | | 

তাহার পর কবিণীসঙ্গে কদম্বতলে অবহ্থিত একটি করীকে দেখিয়! 

রাজা তাহারই প্রতি ধাবিত হইলেন। রাজা করিণীবিবহে সন্তপ্ত গজে- 

জের কাননভ্রমণের গাথ! গাহিতে গাঠিতে করীর নিকট উপস্থিত হইয়া 

দেখিলেন যে, সে করিণীব শ্তগ কর্তৃক ভানীত ভগ্র শয্রকীতরুর অভি- 

নব পল্লীব হইতে ক্ষবিত রুল পান করিতেছে । রাজা তাভার মআহারশে 

পর্য)স্ত অপেক্ষা করিয়! তাহাকে গাথায় জিজ্ঞাস করিলেন, “গজবর) তুমি 

ললিত প্রহারে তরুবর ভাগিয়াছ। এক্ষণে বুল দেখি) শশধরকান্তিবিজয়িনী 

আমার য়তমাকে তোমার সম্মুথে যাইতে দেখিয়াছ কি ?”? 

তাহার পর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,-দভুমি মদকলা শশিকল- 

কান্তি, যথিকাঁশোঁভিতকুন্থলা, স্থিরযৌবন! কোন রমণীকে কি দথ নাই ?* 

হন্দ্রীর গঙ্জনে যেন লাজার বোধ হইল, সে তাহাকে আশ্বাস প্রদান 

করিতেছে । ভাভাঁরা উভয়ে সনধক্্রী মনে করিয়া রাজ বলিতে লাগিলেন, 

“আরি রাক্জ।ধিরাজ, তুমিও নাঁগগণের 'অপ্িপতি, আমার মর্থদানের ভ্যায় 

তোমারও মদক্ষরণ 'আছে । স্ত্রীরতুসারভূত1 উর্ধশীকে আনি প্রাপ্ত হইয়াছি. 
তুমিও এই করিণীকে লাভ করিয়াছ, কেবল আমার স্যায় প্রিয়াবিরচবাথ' 

তুমি অনুভব করিতেছ না 1” 
তাাঁর পর তাহাকে “স্থখে থাক" বলিয়া রাজা 'অগ্দরাদিগের প্রিয়স্তান 

স্রন্ভিকন্দর নাষে রমণীয় পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং তথায় 

উষ্কশীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু পর্বতকন্দর অন্ধকারময় 

হওয়ায় তিনি বিদ্যুতালোকে তাহার মধ্যভাগ দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন । 

তাঁহার ভাগ্যে মেঘে বিছ্যুৎসঞ্চার হইল না । তখন তিনি সেই পর্বতকে 
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উর্ধশীর সংবাদ জিগ্জাস|! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুর দ্বারা 
পুথিবীবিদীর্ণকারী একটি বরাহেরও গাথা গীত হইল । রাজা সর্বাবয়ব- 
মনোহরা৷ রতিসণা উর্ধশী পর্বতের কোন বনমধো আশ্রয় লইয়াছেন কি 
না জিদ্ঞাদা করিয়া উত্তর না পাওয়ায়, পর্বতের নিকটস্থ হইয়া প্রথমে 
গাথায় কহিলেন, - “ক্টিকশিলাতলে অত্যন্ত নিশ্ল, নানাকুস্থদভূষিত- 
শেখরঃ মধুরকিন্নরগীতে মনোহর মহীধর, আমার প্রিয়তমাকে দেখাও )” 

পরে আবার বলিতে লাগিলেন,_-“পর্বতনাথ, আমার বিরহে আকুলা 
কোন সর্ববাঙ্গস্ন্দরী রমণীকে তোমর! কোন রম্যবনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছ 
কি?” কন্দরোখিত প্রতিশব্দে প্রতারিত হইয়া রাজা আগ্রহসহকারে 
কর্ণপাত করিয়। পরে নিজ ভ্রম বুবিতে পারিলেন । 

অন্তর পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি একটি গিরিনদীর তুবঙ্গবায়ুসেবনের 
অভিপ্রায়ে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নদীর তরঙ্গতঙ্গ আ্ভঙ্গ, 
সশব' চঞ্চল বিহ্গশ্রেণী মেখলাঃফেনরাশি শিখিল বসন, বক্রগতি পদস্থলনের 
স্তায় মনে করিয়া রাজার বোধ হইল, যেন উর্বশী নদীরূপে পরিণত হইয়া- 
ছেন। রাজ! নদ'রূপা প্রিয়তমাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছায় গাথা গাহিয়া 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, -“সন্বরিঃ প্রিয় €মের প্রণতিতে প্রসন্ন হও, ক্ষুদ্ধ 
বিতঙ্গকূল অকরুণ হইয়া উঠিতেছে । তীরে উংস্থক মৃগচয় বিচরণ করি- 
তেছে, এবং অলিদল ঝঙ্কারে আকুল করিয়া তুলিতেছে 1 

এক একবার অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া! নদীকে সমুদ্রজ্ঞানে গাথায় বলিতে 
লাগিলেনঃ__“পুর্বদিকের পবনে আহত তরঙ্গবাহু তুলিয়া জলনিধিনাথ 
ললিতভাবে নাচিয়া বেড়াইতেছে। হংসঃ চক্রবাক, শঙ্খ প্রভৃতি কু্কুম ও 
আভরণ এবং করিমকরাকুল নীলকমল তাহার আবরণ হইয়! উঠিয়াছে। 
বেলাভূমিতে সলিলাঘাতরূপ হস্ততাল দিয়! নাচিতে নাচিতে দশদ্দিক রোধ 
করিয়৷ নবমেঘকালকাস্তিতে অবতরণ করিতেছে ।* 
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আবার নদীকে উর্বশীত্রমে জিজ্ঞানা করিলেন,_-তোমার প্রি 

আমার অনুরাগ প্রগাট, তাই আম তামাকে প্রিয়বাক্য বলিয়া থাকি! 

প্রণয়তঙ্গে আমি তোঁমার প্রতি বিমুষ হই নাই। তবে কে'ন্ অপরাধে 

মানিনি ! দাসকে পরিত্যাগ কবিলে ?" 

কিছু জ্ঞান হইলে তিনি তাহাকে প্রকৃত নদী বলিয়াই বুঁঝিলেন, এবং 

বলিতে লাগিলেন,_-“উর্ধশী হই'ল তিনি কখনও আমাকে পরিতাগ 

কৰিয়! সমুদ্রগামিনী হইতেন না। সে যাহ! হউক, খেদে কোন লাভ 

নাই। এক্ষণে যেখানে সেই সুনয়ন! আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছিলেন, 

সেইথানেই যাওয়া যাক 1” 

একটি হরিণ দেখিয়া তিনি তাহাকে উর্কশীর কথা জিজ্ঞালা করিতে 

ইচ্ছা করিলেন 1 কিন্তু সহসা আপনার অবস্থাব সঠিত তুলনা করিয়! 

নবকুন্থ্মস্তবকশোভিইঃ হরুরাজিসদন্বিত কোকিলকুজিত ও ভ্রমরবন্ধারিত 
নন্দনকাননে করিণীবিরহসস্তপ্ত ধরাবতেব বিবরণের কথা বলিরা উঠিলেন। 

কাননে কুষ্খসারের ভাঁয় ছবি দেখিয়া বাজার বোধ হইল, ধেন বনশ্রী 

নবতৃণের প্রতি কটাক্ষপাত করিহেছে। রাজা গাথা গাহিয়! হরিণটিকে 

জিজ্ঞাস! করিলেন।_-“ঘদি সেই তন্বী, মন্দগতি. মুগাক্ষী, স্থরম্থন্দরীকে 

গগনোজ্জল কাদনে ভ্রণ করিতে তুমি দেখিয়। থাক, তবে তাহার 
বিরহসমূদ্র হইতে আমাকে উত্তীর্ণ কর ।” 

অবশেষে তাহাকে আবার বলিলেন, “তোমার সহচরীর হ্যায়, 

আয়তাক্ষী পতিপ্রিয়া আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছি কি?” 

হরিণ তার কথা না শুনিয়া শুরিণীর অভিমুখী হইলে, রাঁজা দশাবিপর্য্যয়ে 

সর্বত্রই পরিন ঘটে বুনিয়! সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । 

উর্বশ্টীর পথ আবিষ্কার হইয়াছে মনে করিয়া তিনি একটি রক্তকমন্ত, 
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বৃক্ষ দেখিয়া বলিলেন,_-“ইহারই অপ্রন্ফুটিত কুন্ম লয় প্রিয়তম 
শিখাভরণ করিয়াছেন ।” 

সেই সময়ে বিদীর্ণ পাষাঁণথণ্ডের মধ)ভাগে সুর্য্যকর নিপতিত হওয়ায়, 
একটি রক্রবর্ণ বস্ক রাজার নয়নগোঁচর হইল । তিনি প্রথমে তাহাকে 

সিংহহত হস্তীর মাংসথণ্ড বা অথিশ্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে 
তাহাকে রক্তাশোকস্তবকরাগ মণি বপিয়। বুঝিতে পারেন। তাঁহার, 
উপর হৃর্যকর পড়ায় বোধ হইতেছিল যেন, তপনদেব কর দ্বারা তাহাকে 

উত্তোলন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজ তাহাকে গ্রহণ করিয়া 

প্রথমে প্রিয়াবিরহকাতর, অশ্রপুর্ণলোচন, শ্নানযুখ গজরাজের গাথা গাহি- 
লেন । পরে বলিতে লাগিলেন,_-“মন্দারপুষ্পাধিবাসিত বাহার কেশাগ্রে 

ইহাকে স্থাপন করিব, সেই প্রিয়তম! ত দুর্লভা | সেযাহা হউক, ইনাঁকে 
অশ্রকলুধষিত করিতে চাতি না 1” 

সেই সময় দূরে শব হইল+-“বৎস, শৈলস্তাচরণরাগজাত এই 

সঙ্গমনীয় মণি গ্রহণ কর । ইহা ধারণ করিলে প্রিয়জনসহ মিলন ঘটিবে 1" 

রাজ! দেখিলেন, মৃগরাজধারী মুনি তাহাকে এই কথা বলিতেছেন । 
তখন তিনি সঙ্গমনীয় মণিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,_-“ঘদি তুমি বিষুক্তা 

প্রি্তমার মহিত আমার মিলন ঘটাইতে পার, তাহ! হইলে তোঁমাকে 

হরচুড়ান্থি ইন্দুব লার ন্ঠায় শিরোমণি করিয়া রাখিব 1” 

এই সময়ে একটি কুস্থমরহিতা লতার প্রতি ত্বাহার দৃষ্টি নিপতিত 

হইল, এবং তাহার প্রতি রাজার চিত্তও আৰু হইতে লাগিল । উর্বশীর 

সহিত সাদৃশ্ থাকায় গাজা বলিলেন, “এই কৃশ লতাঁটির মেঘজলার্্ পল্লব 
দেখিয়। প্রিয়তমার অশ্রসিক্ত অধর মনে পড়িতেছে। ইহার কুহুমোদগম- 

কাল অতীত হওয়ায়, পুষ্পবিহীনা ইহাকে অলঙ্কারশূন্যা প্রিয়ার ন্যায়ই 
বোধ হইতেছে । মধুকরের বঝঙ্কার না থাকায় প্রিয়তমার মৌনভাবই 



১২৮ কবিকথা । 

স্ররণ করাইতেছে। পদপতিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়! সেই কোপন! 

যেন অন্ুতপ্তার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন । যাহা হউক, ইহার প্রতি 

যখন মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন এই প্রিয়ানুরূপিণী লতাটিকে আলিঙ্গন- 

পাশে বন্ধ করি 1” 

এই বলিয়া একটি গাথা গাহিতে গাহিতভে লতাটিকে বলিতে লাগি- 

জেন,_-“লতে, দেখ, আমি শুন্যহ্ৃদয়ে ভ্রমণ করিতেছি । যদি দৈবযোগে 

প্রিয়ভমাকে আবার পাঁইঃ তাহা হইলে অরণ্যে আর আমিব না এবং 

তাহাকেও আনিব না 1” 

তাহ'র পর লতাটিকে আলিঙ্গন করিবামান্র তাহার শরীরে উর্বশীর 

গাত্রম্পর্শের ন্যায় অনুভব হইতে লাগিল । কিন্তু তিনি তাহাতে বিশ্বাস 

করিতে নীগ্পারিয়! বলিয়া উঠিলেন,-_“ষাহাদ্িগকে প্রিয় বলিয়া নিশ্চয় 

করিয়াস্থিলাম তাহারা ক্ষণসাত্রেই অন্তন্রপে পরিবর্তিত হইয়া গেল । এক্ষণে 

যাহা হইতে প্রিয়তমার স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, তাহার প্রতি আর চক্ষু 

উন্মীঞ্তি করিব না1” এই বলিয়া রা্তা কিয়ৎক্ষণ চক্ষু নিমালিত বিয়া 

রহিলেন । 

উর্বশী বে লতাটিতে পরিণত হইয়াছিলেন, রাজা তাহাকেই আলি- 
ঙনপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন ৷ সঙ্গমনীয় মণি সহ রাজার স্পর্শে উর্বশীর 

লতারুপ অস্তহিত ভইয়া গেল । ব্রাজা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলল কারয়া 

দেখিলেন যে, তিনি সত্য সষ্তই উর্বশীকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, 

তখন তিনি যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

উর্বশী তাহাকে সান্বনা করিতে আরম্ত করিলে, রান্জার সংজ্ঞালাত 

হইল । তখন রাজা বলিলেন,-- “মুতের চেতনা প্রাপ্তির স্তায় তোমার 

বিয়োগান্ধকারে নপ্র আমি তোমাকে পুনঃপ্রাণ্ত হইয়া আজ যেন 

বাচিলান 1 
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বিক্রমোর্ববশী | ১২৯ 

উর্বশী তাহার কোপে রাজার এব্রপ অবস্থা ঘটায়) অপরাধক্ষমার 

জন্য রাজাকে অন্থনয়বিনয় করিতে লাগিলেন । 

রাঞ্জ বলিতে আঁরস্ত করিলেন,--«“আমায় তোমাকে প্রসন্ন করিতে 

হইবে না, তোমার দর্শনে আমার বাহা ও অন্থরাস্ম। গ্রুপ হুইয়। উঠি- 
য়াছে । কিন্তু বল দেখিঃ তুমি এতকাল আমাকে ছাড়িয়। কিরূপে ছিলে ?”» 

রাজা গাথা গাহিয়৷ বলিলেন,--““মযুরঃ কোকিলঃ হংস, চক্রবাক, 

ভ্রমর, হস্তী, পৰ্ধত, গিরি, নদী, হরিণ সকলকেই তোমার কথ৷ জিজ্ঞাস! 

করয়াছি 1” 

উর্বশী অস্তরেন্দট্রিয দ্বার! সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলাম বলিলে, রাজ! 

তাহ! বুঝিতে ন। পারায়, উর্বশী তাহার লতাপরিণতিকাহিনী আগ্ঘোপাস্ত 

বিবৃত করিলেন । 

রাজা! তখন সমস্ত অবগত হইঞা বলিলেন,_-“যাহাকে শষ্যার উপরে 

স্থপ্ত দেখিয়া! প্রবাসগত বলিয়া তোমার মনে হইত, সেই আমার স্বদীর্ঘ 

(বচ্ছেদ্দ তুমি কিন্ধুপে ষহা করিলে ?” 

তাহার পর তিনি উর্বশীকে মণিটি দেখাহয়া বলিয়া উঠিলেন,-__ 

“যাহার প্রশাবে আমরা সঙ্গত হুইয়াছি' এই সেই সঙ্গমনীয় মণি।* 

বিশ্বয়সহকারে উর্বশী কহিলেন১-৮*তাই মহারাজের অ।লিঙ্গনমাত্তে 

আমার আবার এ অবস্থা ঘটিয়।ছে 1” 

রাঁজ। উর্বশীর ললাটে সঙ্গমনীয় মণি স্থাপন করিয়। বলিতে লাগি- 
লেন,_-"্ললাটের মণিরাপেে উজ্জল তোম[র বদনথানি বালাতপে উস্তসিত 

কমলেরভ্তায় বোধ হইতেছে।”” 

তখন উব্বনী দীর্বকাল প্রতিষ্ঠানপুব হইতে অন্থপান্থত থাকার অন্ত 

প্রজাদের মনে বিরাগ জন্মিতে পারে বলিয়। রাজাকে লইয়া তথায় যাইতে 

অভিলাষ করিলেন । রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন ॥ 

ঢা] 



১৩০ কবিকথা । 

উর্বশী, রাজ কির্পুপেযোইবেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিতে লাগি- 

লেন-“বিছ্যৎপতাকাভূষিত অভিনবচিত্রিত ইন্ত্রধন্থুতে শোভিত নবমেঘ- 
রথে লীলাগতি তুমি আমাকে আমার ভবনে লইয়! চল 1 

সেই সময়ে প্রাণয়িনীর সমাগমে পুলকিতাঙ্গ হংস বুবার বিমানলাতের 

গাথাও গীত হইল। তাহার পর রাজা উর্বশীর সহিত রাজধানী অভিমুখে 

যাত্রা করিলেন । 

(৫) 
রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 

উঠিল, রাঁজাও প্রজারগুনে মনোনিবেশন করিলেন, রাজ্যে সুখের 

লোত বহিতে লাগিল । কিন্তু রাজার সন্তান না থাকায়, সেই ম্থশ্োতের 

মধ্যে একটু ছুঃখবাধা অন্থতত হইতেছিল । একদিন পুণ্যতিথিতে রাজ। 

মহিষীসহ গঙ্গাংযুনাসঙ্গমে স্নান করিয়া! গৃহে ফিরিয়া আসিলে, একটি 

শকুনি আমিষথওল্রমে সঙ্গমনীয় মণিটি মুখে করিয়া লইয়া যায়। রাজা 

তাহা অবগত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন । তিনি সেই নিজ বধের 

আহরণক।রী রক্ষকের ধনাপহারী ৰিহগতস্করের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়। 

দেখিতে পাইলেন যে, মণিটির স্বর্ণসথত্র মুখে করিয়৷ শকুনি অঙ্গারচক্রের 

মত আকাশে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে । তাহার ভ্রুত সঞ্চরণে মণিটির রাগরেখা 
ব্লয়ের স্তায় বোধ হইতে লাগিল । | 

সেই সময়ে বিদুষকপ্রভৃতিও আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । রাজা কি 
করিবেন স্থির করিতে না পারায়, বিদূষক শকুনির প্রতি দরাপ্রকাশে 

ক্ষান্ত হইয়। রাজাকে তাহার বধের জন্য অনুরোধ করেন। রাজ! ধন 

আনিতে আদেশ দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, পক্ষীটি রক্তাভ মণির ধার! 
'শোফব্যবকের নায় দিখধূর মুখখানি অলঙ্কত করিতেছে । তাহার পর 

রাজ! ধনু গ্রহণ করিতে করিতে শকুনি বাণপথের অতীত হইব! গেল। 



বিক্রমোর্ববশী | ১৩১ 

দূরে তাহার মুখস্থিত মণিটি মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে মঙ্গলগ্রহের স্তায় বোধ হইতে 
লাগিল। রাজা তখন পক্ষীট কোন্ বৃক্ষে আশ্রয় লয়, অনুসন্ধান করার 

জন্য কঞ্চটুকীর দ্বারা নাগরিকদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন । 

বিদূষক রাজাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কহিলেন,_-“সে রত্বচোর 

তোমার শাসন অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে ?" 

রাজা বলিলেন॥_-“বয়ন্ত, সে মণিটি উৎকৃষ্ট বলিয়া! আমি শকুনির 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই নাই । তুমি জান যে, তাহার দ্বারা প্রিয়তমার সমাগম- 

লাভ হইয়াছিল 1৮ 

এই সময়ে কঞ্চুকী প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন, 

“মহারাজের কোপপ্রভাব বাণাকারে সেই বধ্যকে উপযুক্ত শান্তিপ্রদানে 

তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া, শিরোমণিটির সহিত ভূতলে পাতিত 
করিয়াছে” 

কঞ%ুুকীর হস্তে সঙ্গমনীয় মণিটি দেখিয়া সকলে বিশ্রিত হইলেন। কঞ্ুকী 
তাহাকে প্রক্ষ।ছিত করিয়া আনিয়াছিলেন । রাজা তাহাকে কোষ- 

পেটকে সবত্বে রাখিতে আদেশ দিলেন । 

কাহার বাণে শকুনি ভূমিতল আশ্রয় করিল, এক্ষণে তাহারই বিচার 
আরম্ত হইল । রাজ! বাণটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে 
লিখিত আছে--“উর্বশী হইতে সম্ভূত ধনুদ্ধর ইলান্থতের কুমার রিপুকুলের 
আমুহ্তা আম়ুর বাণ ।” 

বিদুষক বলিয়া উঠিলেন,_-"তাহা হইলে সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের 
সম্তানলাভ ঘটিল দেখিতেছি 1৮ 

রাজ কিন্তু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ৷ কিরূপে উর্বশীর গর্ভসঞ্চার হইল, 

তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তবে কিছু দিন তাহার 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাবান্তর লক্ষ্য করায়, রাজার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল । 



১৩২ কবিকথ! | 

বিদূষক বুঝাইয়া দিলেন যে, উর্বশী মানুষী নহেন, দিব্যাঙ্গনা ৷ কাজেই 
নিজ প্রভাবে সমস্ত লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
রাজা পুপ্রগৌপনের কারণ বুঝিতে ন! পাঁরায়, বিদূষক বলিয়া উঠি' 

লেন,--“পাছে বয়স্কা মনে করিয়া তুমি তাহাকে পারত্যাগ কর” 

রাজ! মানবককে পরিহাস ছাড়িয়া স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে 

বঝলিলেন। 

এই সময়ে কঞ্চকী আসিয়া সংবাদ দিলেন ষে, চ্যবনঞ্চষির আশ্রম 

হইতে একটি কুমারকে লইয়া এক তাপসী আগমন করিয়াছেন । রাজ। 

তাহাদিগকে আসিতে বলিলে, কঞ্চুকী তাপসী ও কুমারটিকে লইয়া 

আসিলেন। 

কুমারটিকে দেখিয়া বিদূষক রাভাঁকে বলিয়! উঠিলেন,-_ “এটি ক্ষত্রিয়- 
কুমার) ইহারই নাঁমান্কিত বাণে শকুনিটি বিদ্ধ হইয়। থাকিবে এবং 

তোমার সহিত ইহার অনেক সাদৃঠও আছে |” 
শুনিয়া রাজা বলিলেন.-_-'“তাহাই যথার্থ, কারণ ইহার প্রতি আমার 

দৃষ্টি নিপতিত হইয়া! চক্ষু দুটিকে অশ্রপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, হৃদয় বাৎসল্য- 
বন্ধনে বন্ধ হইতেছে, মন অপুর্ব প্রসন্নত! লাভ করিতেছে, শরীর ঘন ঘন 

কম্পিত হইতেছে, ই্্ধ্য জোপ পাইতেছে, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইহাকে 

প্রগাঁটভাবে আলিঙ্গন করি ?' | 

ফ্রাপসীকে দেখিয়া রাজ! প্রণাম করিলেন, ভাপসীও তাহাকে আশীর্বাদ 

করিয়া কহিলেন, _গমহাঁরাজ, আঁগনি সোমবংশ বিস্তার করুন 7 

রাজাকে কিছু ন! বঙিলেও চিনি যে কুমাঁরটিকে আপনার পুজ বলিয়! 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাপসী তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । তাহার 
পর তিনি রাজাকে প্রণাম করিবার জন্ক কুমারকে বলিলে, কুমার অঞ্জলি- 

বদ্ধ হইয়া রাজ!কে প্রণাম করিলেন । 
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রাজ। আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন»--“বৎসঃ আয়ুক্মান্ হও ।”” 

কুমার মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “ইনি আমার পিতা, আষি 

ইহার পুত্র, এই কথা শুনিয়। যদি এইরূপ আনন্দ হয়, না জানি, যাহারা 
পিতামাতার ক্রোড়ে বদ্ধিত হয়, সেই পিতামাতার প্রতি তাহাদের ভাল- 

বাস কত মধুর 1" 

তাভার পর রাজ! তাপসীকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 

করিলে, তাপসী বলিতে লাগিলেন,--*মহারাজ, জাতমাত্রেই এই কুমারটিকে 

উর্ধশী কোন কারণে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া আসেন । মহর্ষি চ্যবন 

ক্ষভিয়াচারানুসারে ইহার জাতকন্ম্াদি সমাধান করিয়া শাস্ত্র ও শম্শিক্ষার 

ব্যবস্থা করেন। আজ বালকটি খধিকুমারদের সহিত পুষ্প, সমিধ ও কুশ 

আহরণের জন্ত গমন করিয়া একটি আশ্রমবিরুদ্ধ কার্ধ্য করিয়াছে । একটি 
শকুনি আমিষখণ্ড লইয়া উড়িয়। যাইতে যাইতে কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত 
হওয়ায়, কুমার তাহাকে বাঁণদারা বিদ্ধ করে । ভগবান্ চ্যবন তাহা অবগত্ত 
হইয়া উহাকে উর্বশীর হস্তে পুনঃসনর্পণের জন্ঠা আমাকে পাঠীইয়। 

দিয়াছেন। সেই জন্য আমি উর্ধমীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছ' করি 1” 

রাজা তাপসীকে উপবেশন করিতে বলিয়! কঞুকীর ত্বার! উর্বশীর 

নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তাহার পর কুমারকে লক্ষ্য করিয়া! কহিলেন, 
“পুজরম্পর্শস্থথ সর্বাঙ্গব্যাপী হয়, তাই বংস, চন্দ্রকান্তমণিকে চত্ত্রকর- 

স্পশের ন্যায়, আমাকে একবার স্পর্শ কর।” 

তাপসী কুমারকে পিতার আনন্দ বর্ধন করিতে বলিলে, কুমার অগ্রসর 

হইতে হইতে রাজ। তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,-- “বৎস, তোমার 
পিতার প্রিয়সখা এই ব্রাহ্মণঠাকুরকে নির্ভয়ে প্রণাম কষ ।” 

স্ুনিয়! বিদুষক কহিলেন+ “আমাকে আবার ভয় কিসের ? আশ্রমে ত 

এরূপ অনেক বানর দেখিয়া! থাকিবে ।* 



১৩৪ কবিকথা । 

কুমার হাসিতে হাঁসিতে বিদুষককে প্রণাম করিলেন, বিদূষকও আনী- 

ব্মাদ করিতে বিস্বৃত হইলেন না । 

এই সময়ে উর্বশী কঞ্চুকীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন । তিনি 

কুমার আয়ুকে রাজার নিকট কনকপীঠে উপবিষ্ট ও রাজা কর্তৃক তহার 
চুড়াবন্ধন দেখিয়া প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই । তাহার পর 

তাহার পরিচিত তাঁপসী সত্যবতীকে দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, 

তাহারই গর্ভজাত আয়ু এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! তাহাদের নিকট উপস্থিত 

হইয়াছেন । 

রাজা কুমারকে কহিলেন,--“বৎস, এই তোমার জননী আগমন 

করিয়াছেন । এ দেখ, তোমাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্তনাংশুক 

ম্বেহরসে সিক্ত হইয়া উঠিতেছে ॥” 
তাপসী কুমারকে তাহার মাতাকে প্রণাম করিতে বলিলে, কুমার 

মাতার নিকট অগ্রসর হইলেন । 

উর্বশী তাপসীর পাদবন্দনা করিলে, তিনি আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, 

--"শ্বামীর আদরিণী হও 1+ 

তাহার পর কুমার মাতার চরণে প্রণত হইলে, উর্বশী “পিতার আরা- 

ধনায় তংপর হও” বলিয়! আশীর্বাদ করিলেন । 

রাজা উর্কশীকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া উপবেশ্রন করিতে বলিলেন । 

সকলে উপবেশন করিলে) তাপসী উর্বশীকে বলিতে লাপিলেন-- 

«কুমার আয়ু এক্ষণে কৃতব্ভি ও ধনুবিদ্ভায় পারদর্শী হইয়াছেন । যাহাকে 

তুমি আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহাকে আবার তোমার 
পতির সমক্ষে তো'দাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম । এখন বিদায় লইতে ইচ্ছা 

করিতেছি, কারণ, আশ্রনধর্ের ব্যাঘাত ঘটিতেছে ।” 

উর্বশী উত্তর করিলেন,_-“অনেক দিন সাক্ষাৎ ন! হওয়ায় বিরহোৎ- 
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কন্টিত হইয়। আছি । আবার এদিকে আশ্রমধর্শের ব্যাথাত ঘটারও 

সম্ভাবন। । তবে আস্থন, আবার যেন দর্শন পাই ।” 

রাজা তাপসীকে কহিলেন,“ মহর্ধি চ্যবনকে আমার প্রণাম 

জাঁনাইবেন |” 
তাপসী যাইতেছেন দেখিয়া! কুমার আয়ু তাহার সহিত ফিরিয়া যাইতে 

ইচ্ছ। করিলেন । 

রাস্তা বলিলেন)--“তোমার প্রথম আশ্রমবাস শেষ হইয়াছে, এক্ষণে 

দ্বিতীয় আশ্রমবাসের সময় |” 

তাপমীও কুমারকে গুরুজনের বচনে মনোযোগ দিবার জন্ত উপদেশ 

দিলেন । 

তখন কুমার কহিলেন--“যাহার শিখা কগু,য়ন করিতে করিতে 

আমার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া৷ পড়িত, সেই শিতিকণ্ঠ ময়ুরটির কলাপ নির্গত 
হইলে এথানে পাঠাইয়। দিও |” 

তাপসী “তাহাই হইবে বলিয়। রাজা ও উর্বশীর প্রণামগ্রহণ ও তীাহা- 

দের কল্যাণকামন! করিতে করিতে নিঙ্ষান্ত হইলেন । 
তাপসী গমন করিলে, রাজা উর্কশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন," 

“নুন্দরি, পৌলোমীসম্ভব জয়স্তকে পাইয়া পুরন্দর যেমন ধন্ত হইয়াছিলেন, 

সেইন্রপ“তোমার এই সুপুত্র লাভ করিয়া আমি অগ্ত পুত্রবান্দিগের অগ্রণী 

হইলাম )+ 
এই কথ! শুনিয়া উর্বশীর নয়ন হইতে অক্রধার! নিপতিত হইতে লাগিল ৷ 

রাজা ও বিদুষক তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। 
পরে রাজ! বলিতে লাগিলেন,--“সুন্বরি, বংশধরের সমাগমে আমার 

আনন্দস্ফুরণের সময় তুমি রোদন করিয়া অশ্রধারায় বক্ষোপরি পুনর্ববার 
যুক্তাহার রচন! করিতেছ কেন ?” 
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উর্বশী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন।_-"শুহ্ুন মহারাজ, পুত্রদর্শনের 

আনন্দে আমি সমস্তই বিস্বৃত হইয়াছিলাম | এক্ষণে দেবরাজের নামোল্লেখে 

আমার সমস্ত কথা মনে পড়িল । মহারাজ আমার হৃদয় হরণ করিলে, 

গুরুশাপে অভিশপ্তা আমাকে দেবরাজ বলয়াছিলেন,_'প্রিয়বয়স্ 

ষখন তোমার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন, তখন তুমি আবার স্বর্গে ফিরিয়া 
আসিবে” । তাই আমি জাতমাত্রেই কুমার আয়ুকে বিদ্য।শিক্ষার জন্য মহর্ষি 

চ্যবনের আশ্রমে ভগবতী সত্যবতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে 

সে পিতৃসেবায় সমর্থ হইয়া আগত হইয়াছে, আমারও “ন্বর্গগমনসময় 

উপস্থিত 1” 

এই কথা শুনিয়! রাজা যুচ্ছি ত হইয়া পড়িলেন। উর্ধশী ও €কণ্চকী” 

তাহাকে শ্রাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। বিদূষক অন্রঙ্গণ্য 
বলিয়া চীৎকার ক্বিয়। উঠিলেন । 

হজ্ঞালাভ করিয়! রাজা! বলিতে আরম্ভ করিলেন, “সুখভোগে দৈবের 

কি প্রতিকূলগা ! পুত্রলাভে যেমন আমি আশ্বস্ত হইয়া! উঠিলাম, অমনি 

রূশোদরি, তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিল। আতপক্রিষ্ট তরু নব- 

মেঘবর্ণণে গুথমে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে) পরে তাহার মস্তকে অশনি- 

সম্পাত হইলে ঘাহার যেব্রুপ দশা ঘটে, আমারও অবস্থা ঠিক তাহাই 

হইয়াছে ।” | 

অথ হইতে অনর্থ উপস্থিত দেখিয়া বিদুষক রাজাকে বহ্ধল ধারণ করিয়া 

তপোবনে যাইতে উপদেশ দিলেন । 

উর্বশী আপনার অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া বলিতে লাগিলেন,--কিতবিনযর 

পুজ্লাতভের পর স্বর্গারোহণে কার্ধ্য শেষ করিয়! তাহাকে পরিত্যাগ করি- 

তেছি বলিয়! মহারাজ হয়ত মনে করিতেছেন? 

সে কথায় রাজা উর্ধশীকে কহিলেন।--“সুশ্দরি? ও কথ! বলিও না । 
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বিয়োগস্থলভ! পরাধীনতা৷ আপনার প্রিয়াণষ্ঠান করিতে পারে না । তুমি 

্বপ্রভূর শাসনান্ুবর্তিনী হও, আমিও তোমার পুত্রের প্রতি রাজ্যতার 
সমর্পণ করিয়া মৃগযুখবিচরিত তপোবন আশ্রয় করি ।” : 

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া কুমার আয়ু উত্তর করিলেন-_“তাত, 
নৃপপুঙ্গবের ভার বখসতরের প্রতি নিয়োগ করিবেন না ।” 

রাজ! বলিতে লাগিলেন)__-"বৎস, ও কথা ঠিক নহে) গন্ধগজ শিশু 

হইলেও অন্ঠগজদিগকে শাগনে রাখিতে পারে, ভুজঙ্গশিশুর বিষও 

তীক্ষবেগ হয়, বালনৃপতিও তৃভার বহন করিতে পারেন। জাতিদ্বারাই 
কার্য্য সাধিত হয়, ব়মের অপেক্ষার কোনই প্রয়োজন নাই । 

তাহার পর রাজ কঞ্চুকীর দ্বার। অনাহ্যদিগকে কুমারের রাজ্যাঁভি- 

ষেকের আয়োজন করিতে বলিয়া প1ঠাইলেন । 

এই সময়ে আকাশতলে কাহার দেহজ্যোতির বিকাশ হওয়ায় রাজা 

বিছ্যুদ্রমে চমকিত হইয়া উঠিলেন। পরে বুঝিতে পাবিলেন যে, দেবি 
নারদ অবতরণ করিতেছেন । তাহার নিকষপাঁষধাণে অঙ্কিত গোরোচিনা- 

রেখাতুলা পিঙ্গল জটাকলাপ ও শশিকলার স্টায় শুত্র উপবীতম্থত্র দেখিয়া 

রাঁজার মনে হইল যেন, যুক্তাসরশোভিত হেমভটাসমন্বিত সঞ্চরণশীল কল্প- 

বক্ষ অবতীর্ণ হইতেছে । তখন সকলে অর্ধ আহরণে বাস্ত হইলেন । 

মহধি নারদ অবতরণ করিলে, রাজ!, উর্বশী, কুমার প্রভৃতি সকলেই 
তাহাকে প্রণাম করিলে, তিনিও আশীর্বাদ করিলেন। পরে তিনি রাজ- 

দত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলে স্ব স্বআণন গ্রহণ করিলেন । 

রাজ! দেবষির আগমনের কারণ জিজ্ঞ'সা করিলে, তিনি বলিলেন-__ 

“দেবরাজ আপনাকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় জানিয়! এই সংবাদ দ্িয়। পাঠ1- 

ইয়াছেন যে, ত্রিকালদশীরা অবগত করাইয়াছেন, দেবাস্ুরসংগ্রাম অবশ্ন্তাবী, 

সেই সংগ্রামে আপনি দেবরাজের সহায় হইবেন । স্থতরাং এক্ষণে আপনার 



১৩৮ কবিকথা । 

শঙ্্ুত্যাগ কর! বুক্তিযুক্ত নহে । আর উর্বশীও যাবজ্জীবন আপনার সহ- 

ধন্মিণী হইয়া থাকিবেন ।” 

ইহ! শুনিয়া উর্বশীর হৃদয় হইতে যেন শল্য অপস্যত হইয়া গেল । রাজাও 

পিরমেশ্বরকর্তৃক অন্গৃহীত হইলাম? বলিয়া উত্তর করিলেন । 
দেবষি বলিতে লাগিলেন,_-*ইহা৷ যথার্থ বটে । কারণ, ইন্দ্র তোমার 

কান্যসাধন করুন, তুমিও তাহার কার্য সম্পর্ কর। হৃর্য্য অগ্রির তেজ 

বাড়াইয়া থাকেন, আবার অগ্রিও নিজ তেজে তাহাকে প্রতগু করিয়া 

তুলেন 1” 

তাহার পর তিনি বস্তাপ্রভৃতিকে অভিষেক দ্রব্যাদি আনয়নের আদেশ 

দিলে, তাহার! সে সমস্ত লইয়। উপস্থিত হইলেন । দেবধির আদেশে রস্ত। 

কুমার আমকে ভদ্রপীঠে উপবেশন করাইলে, নারদ স্বয়ং তাহার মস্তকে 

অভিষেকবারি নিক্ষেপ করিলেন, অপ্মরারাও অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া 

লইলেন। তাহার পর রন্তার উপদেশে কুমার দেবি ও পিতামাতাকে প্রণাম 

করিলে, নারদ “মঙ্গল হউক”, রাজা “কুলধুরন্ধর হও”, এবং উর্বশী “পিতার 

আরাধনায় রত থাক” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

সেই সময়ে বৈভালিকেরা গাহিয়া উঠিল,_“'ন্ুরমুনি অত্রি যেমন ব্রহ্মার 

সমান, চন্দ্র যেমন অত্রির সমানঃ বুধ যেমন চন্দ্রের সমান, আমাদের মহারাজ 

যেমন বুধের সমান, তুমিও সেইক্সপ পিতার অনুরূপ হও । কমনীয় গুণ 

ভূষিত তোমাদের উৎকৃষ্ট বংশেই সমস্ত আশির্বাদ বিস্ভমান রহিয়াছে ।” 
তাহারা আবার গাহিতে লাগিল,--“গঙ্গা যেমন হিমালয় ও জলধিকে 

আপনার সলিল বিভাগ করিয়া দিয় শোভাশালিনী হইয়া উঠেন, সেইকপ 
উদ্লতদিগের অগ্রনী তোমার পিতা ও স্থ্য্যশালী তোমার মধ্যে বিভক্ত 

হইয়! রাজলক্্ীও শোভা বিস্তার করিতেছেন 1” 
অনেক দিন পরে রস্ত! ও উর্বনীর সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা আনন্দিত 
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হইয়া উঠিলেন । রস্ত। বলিলেন,_-“সৌভাগ্যক্রমে পুত্রের যৌররাঁজ্যে 
অভিষেক ও পতির অবিচ্ছেদে প্রিয়সখীর সুখবৃদ্ধি ঘটিল 1” 

উর্বশী উত্তর দিলেন,_-“'আমাদের এ অভ্যুদয় সাধারণ । 

তাহার পর তিনি আযুর হস্ত ধরিয়া রম্তাকে প্রণাম করার জন্য 

তাহাকে উপদেশ দিলেন । 

দেবধি রাজাকে বলিতে লাগিলেন,_-“তোমার পুল্র আবুর যৌবরাজ্যে 

অভিষেক দেখিয়। দেবরাজকর্তৃক কান্তিকেয়ের সেনাঁপতিপদে বরণের 
কথা ব্রণ হইতেছে ৮ 

রাজাও দেবর্ষিকে তাহার প্রতি দেবরাজের অনুগ্রহের কথ! বারন্বার 

জানাইতে লাগিলেন । 

দে্বর্ধি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“ইহার পর দেবরাজ তোমার 

আর কি প্রিয় কার্ধ্য করিবেন বল 1 

রাজা! উত্তর দ্িলেন,--“ইহার পরও কি প্রিয় কাধ্য আছে? তবে 

ষদি দেবরাজ আরও অনুগ্রহ বিতরণ করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহ। হইলে 

সাধুদিগের কল্যাণের নিমিত্ত পরম্পরবিরোধিনী লক্ষ্মী সরস্বতীর একাশ্রয়- 

দুর্লভ মিলন সংঘটিত হউক । সকলে ছুঃখ হইতে উদ্ধার পাক ও কল্যাণ 

দর্শন করুক। সকলের কামনালাভ ঘটুক, এবং সকলে সর্বত্র আনন্দ 

করিতে থাকুক”। তাহার পর তাহাদের স্বর্গগমনের আয়োজন হইতে 
লাগিল। 

স্থষ্টির আদিতে পুরুরবা ও উর্বশীর মিলন সংঘটিত হয়, এই 

মিলনের উদ্দেশ্ঠ সোমবংশবিস্তার, তাঁপসী সত্যবতীর বচন হইতে তাহ৷ 
আমরা অবগত হইয়াছি। ষে চন্ত্রবংশ ভারতে অনেক পুণাকার্য্যের 

স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ বস্থু- 
্বন্নাকে পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেনঃ সেই বংশধারা প্রবাহিত করার জন্যই 
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সবর্গের উর্বশী ও মর্ত্যের পুরুরবার মিলন ঘটিয়াছিল। এই মিলন আবার 

গৌরীচরণরাগজাত সঙ্গমনীয় মণির দ্বার! প্রগাঢ় হইয়। উঠে। যে চরণে 
সমস্ত বিশ্ব মিলিয়া যাইতেছে, এবং যাহা হইতে সমস্ত জগতের স্থষ্টি হই- 

তেছে, সেই চরণরাগজাতি মণিইত মিলন ঘটাইয়া থাকে । তাই স্ষ্টির মূল- 
কারণ ঘনীভূত হইয়! মণির আকারে পুরুরবা ও উর্শীর মিলন ঘটা ইয়! 
চন্দ্রবংশ বিস্তার করিয়।ছিল।! আমরা সেই লোকপাবন বংশের কীর্তি- 

কাহিনী পাঠ করিতে করিতে তাহার মধো স্বর্গ ও মর্তের সম্বন্ধ দেখিতে 

পাই। 



মালবিকাগ্রিমিত্র। 
(১) 

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য/বংশ অনস্ত কালমোতে ভাসিয়া 

গিয়াছে । এক্ষণে তীহাঁদের রাজ্য শুঙ্গবংশের অধিকারে | মৌর্য 
বংশের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শেষ রাজা বহুদ্রথকে এ জগৎ হইতে চিরদিনের 

জন্ত অপসারিত করিরা স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রের মন্তকে রাজমুকুট পরাইয়! 
দিলেন। নিজে কিন্তু সৈম্তপরিচালনাতেই আনন্দ উপভোগ করিতে 

লশাগিলেন। বিদ্িশার তীরে কোকিলকুজনে মুখরিত উগ্যানাঁবলীর শ্ঠাম 

শোভার মধ্য হইতে নগশীর শুভ্র কাস্তি স্বর্ণের অস্ফুট ছায়ার ন্যায় দেখা- 
ইতেছিল। রাজ! অগ্নিমিত্র সেইখানেই বাজলক্ষষীর আসন স্থাপন 

করিলেন । ক্রমে তিনি ভারতের সার্বভৌম নরপতিব্ূপে বিখ্যাঁত হইয়া 
উঠিলেন। 

বিদর্ভরাঁজের অবসানের পর তাহার পুভ্র মাধবসেনকে বশীভূত করিয়া 
ত্রাতুস্পুত্র ষজ্ঞসেন রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। মাঁধবসেন ভগিনী 
মাল বিকাকে বিদিশাধিপতির হস্তে সমর্পণ করার ইচ্ছায় আসিতে আসিতে 

বল্ঞরসেনের সীমাস্তরক্ষককরতৃক ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । 

তাহার পর অমাত্য স্মৃতি ও তাহার ভগিনী কৌশিকী মালবিকাঁকে লইয়া 

অগ্নিমিত্রের নিকট আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে দস্থ্যগণকর্তৃক আক্রান্ত 

হইয়। স্মৃতি নিহত হন । অখ্রিনিত্রের সেনাপতি বীরসেন কোনরূপে মাল- 

বিকাকে উদ্ধার করিয়া পরিচারিকাভাবে বিদিশামহিষী ধারিণীর নিকট 

পাঠাইয়। দেন। কৌশিকীও পরিব্রাঞজিকার বেশ ধারণ করিয়া বিদিশায় 

উপস্থিত হইলেন । মালবিকা ও কৌশিকী অপরিচিতভাবে তথায় অব- 

স্থিতি করিতে লাগিলেন । 
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যৌবনের বিকাশে মালবিকার স্বকোমল শরীরে লাবপ্যের তরঙ্গ উঠিতে 

লাগিল । তীহার রূপজ্যোতি জ্যোত্মালহরীর স্তায় সকলের নয়নে অমৃত 

চালিয়া দ্রিতেছিল। একখানি নবচিত্রিত চিত্রপটে দেবী ধারিণী ও 

তাহার পরিচারিকাদের প্রতিকৃতির সহিত মালবিকার ছবিটি অস্থিত হইয়! 

পটখানিকে রমণীয় করিয়া তুলে। একদিন চিত্রশালায় মহিষীর সহিত 

সেই চিত্রপট দেখিতে দেখিতে রাজা অগ্নিমিত্রের চক্ষু মালবিকার ছবির 

প্রতি আক্কষ্ট হইল | রাজ! রাণীকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রাণী 

কোন উত্তর দিলেন না, কারণ, তাহার মনে হইয়াছিল যে, রাজা মাল- 

বিকার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন । বাজ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায়, 

শিশুকুমারী বন্থুলক্ী বাঁলিকানুলভ বাক্যে উত্তর করিলেন,_-“উিহার নাম 

যালবিকা”” 
রাঁজ। তাহাকে রানার পরিচ'রিকা ও তাহার নাম মালবিকা ব্যতীত 

আর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, এবং রানীও তাহার প্রকৃত পরিচয় অব- 

গত ছিলেন না 1 কারণ, রাণীর বর্থনিকষ্ট ভ্রাতা সেনাপতি বীরসেন মাল- 

বিকাকে পরিচারিকারূপেই তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন । 

গণদাসনামে নাট্যাচাধোর নিকট মালবিক1 কলাবিদ্কার শিক্ষা 

আরম্ত করেন। রানী ধারিণী বকুলাবলিকা নামক পরিচারিকাকে 

মালবিকার শিক্ষার বিষয় জানিবার জন্ত গণদাসের নিকট পাঠাইয়া 

দিলেন। 

বকুলাবলিকা যাইতে যাইতে পরিচারিকা! কৌমুদিকার দেখা পাইল। 
কোৌমুদ্দিক৷ তখন শিল্পীর নিকট হুইতে মহিষীর নাগমুদ্রামুক্ত অঙ্গুরীটি 

'্আনিতেছিল, কিরণচ্ছটায় অঙ্গুরীটিকে কেসরশোভিত কুন্মের সায় বোধ 
হ্ইতেছিল। কৌমুগিক! অঙ্গুরীতে দৃষ্টি বন্ধ করায় প্রথমে বকুলাবলিকাকে 
গ্বেখিতে পায় নাই। বকুলাবলিক! তাহার গাভীর্য্যের অন্ত পরিহাস করিলে, 
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সে প্রকৃত কথা বলিল | পরে ছুই সধীতে মিলিয়া রাজার মালবিকার 

চিত্রদর্শন প্রভৃতির আলাপন হইল | তাহার পরে বকুলাবলিকা নটি)- 

শালার দিকে গমন করিল। 

গণদাল গে সময়ে নাট্যকলার গৌরবের বিষয় চিস্তা করিতে- 

ছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,_-“দকলের নিকট কুলবিষ্তাই আদরনীয় । 
আমর! নাট্যের মিথ্যা গৌরব করি না। কারণ, নাট্য দেবতাদিগের 
শান্ত ও নেত্রতৃপ্তিকর যজ্ঞ বলিয়া কখিত হইয়া থাকে । রুদ্রদেহে ইহ! 

তাণ্ডব ও লাস্তের বিকাশন্বরূপ হরগৌরীন্রপে বিরাজ করে। সত্ব, 
রজঃ, তম ত্রিগুণ হইতে সমুদ্ভুত নানারসসমন্বিত লোকচরিত্র ইহাতে 
দৃষ্ট হয়। তদভিন্র ইহা এক হইয়াও শূঙ্গার, হাস্যাদি বু প্রকারে 
ভিন্রকচি লোকদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে ।" 

এই সময়ে বকুলাবলিকা তথায় উপস্থিত হইল, এবং গণদাসকে অভি- 

বাদন করিয়া মালবিকার শিক্ষার কথ! জিজ্ঞাসা করিল । 

গণদাস মালবিকার কলাশিক্ষার নিপুণত। ও মেধার প্রশংসা করিয়া 
কহিলেন,__-“আমি তাঁহাকে যে সকল শিক্ষা! প্রদান করিঃ তাহা! সে স্চারু” 

রূপে শিক্ষা করিয়। আমাকেই প্রতিশিক্ষা দিয়া থাকে” । 

শুনিয়৷ বকুলাবলিক! মালবিকাকে ধন্ঠ মনে করিতে লাগিল, এবং 

তিনি যে রাজার অন্যতমা রাণী ইরাবতী অপেক্ষা কলানিপুণা, তাহাও 

তাছাঁর মনে হইতেছিল । 

গণদাস মালবিকার পরিচয় জিজ্ঞানা করিলে, বকুলাবলিকা তীঁহাকে 

রানী ধারিণীর নিকট বীরসেনকর্তৃক পরিচারিকারূপে প্রেরিত ব্যতীত 

আর কিছুই বলিতে পারিল না। গণদাসের কিন্তু মালবিকার রূপগুণ 

স্ময়ণ করিয়া তাহাকে উচ্চবংশীয়া বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। গণদাস 
বকুলাবলিকাকে বলিতেছিলেন,--“ইছার শিক্ষাদদানে আমি বশন্বী হইব 
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বলিয়া মনে করিতেছি । কারণ, সমুদ্রশুক্তিতে মেঘবারি যেমন যুক্তান্গপে 

পরিণত হয়, সেইরূপ সুপাত্রে ন্যস্ত শিক্ষকের কলাশিক্ষাও বিশিষ্টগুণসম্পন্ন 

হইয়। উঠে 1? 
মালবিক। শিক্ষাগ্রহ'ণর পর সেই সময়ে বিশ্রামলাভের জন্য দীঘিকা- 

বলোকনগবাক্ষে বিয়া বায়ু স্বেন করিতেছিলেন। বকুলাবলিক৷! 

গণদাসের নিকট হইতে তাহ অবগত হইয়া মালবিকাকে উৎসাহপ্রদানের 

জন্য তাহার নিকট অগ্রসর হইল । 

বিদর্ভের বর্তমান রাজ! যদ্জরসেন এখনও মহারাজ আগ্রমিত্রের বস্তা 

স্বীকার করেন নাই। অগ্রিমিত্র তাহাকে মাধবসেনের মুক্তির জন্য 

লিখিয়া পাঠাইলেন। তছ্ত্তরে যন্তসেন এইক্রপ জ্ঞাপন করেন ষে। মহারাজ 

অগ্মিমিত্রের উদ্বাসীনভাবে থাকাই কর্তব্য । তবে যদ্দি তিনি মাঁধব- 

সেন ও নাহার পরিবারবর্থের মুক্তির ইচ্ছ। করেন, তাহা হইলে আগ্নি- 
মিত্রকেও যক্জসেনের শ্ঠালক মৌর্য্যমন্ত্রীকেও মুজ্জ করিতে হইবে । 
অশ্রিমিত্র অমাত্যমুখে এই কাধ্যবিনিনয়ের কথ! শুনিয়া বিদর্ভবাঁজকে 

উন্মূলন করার জন) বীরসেন প্রভৃতি সেনাপতিকে আদেশ জানাইতে 

বলিলেন । 

মন্ত্রীও রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন,--“শান্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়) ষে 

অরাতি স্বঙ্পকাল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, ও প্রজ্ঞামধ্যে বদ্ধমূল নহে, তাহাকে 

সম্ভরোপিত শিথিলমূল বৃক্ষের ন্যায় অনায়াসেই উৎপাটিত করা যাইতে 
পারে।”” তাহার পর বিদর্ভ আক্রমণেরই ব্যবস্থা হইল । 

চিত্রে নিবেশিত মালবিকার মৃষ্তি দেখিয়া অবধি রাজা! অগ্নিমিত্রের মন 

তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু সেই চিত্রপটে দশন ব্যতীত মহিষী 

, ধারিণীর কৌশলে তিনি কোনরূপে মালবিকার প্রত্যক্ষ দর্শনলাত করিতে 

পারিতেছিলেন না । প্রিয়বয়স্তা গৌতমকে তাহার উপায় স্থির করার 
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জন্য অনুরোধ করিলে, বিদূষক গৌতম তাহার চেষ্টার প্রবৃত্ত হইলেন। 

গপণদাসের স্তায় হরদত্ত নামে রাজার আর একজন প্রধান নাট্যাচার্য্য 

ছিলেন। বিদুষক এই উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ বাধাইয়াঃ তাহাদের 
শিষ্যের রাজসকাশে পরীক্ষাঙ্থারা তাহা স্থির করার কৌশল অবলম্বন 

করেন । রাজা হরদত্তের পক্ষপাতী ছিলেনঃ এক্ষণে কিন্তু তাহার সে 

পক্ষপাত শিথিল হইতে আরম্ভ হয়ঃ কারণ, মালবিক1 গণদাসের শিষ্যা, 

লোকে কিন্তু হরদত্বকেই রাজার প্রিয় বলিয়া জানিত। রাণী ধারিনী গণ- 
দাসকেই বরাবর সমাদরের চক্ষে দোখতেন । 

রাজ। বিদূষককে সাধ্যবিষয়ের সাধনজ্ঞ'নে তাহার প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যাপৃত 

আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, গৌতম একেবারে প্রয়োগসিদ্ধির কথ! 

বলিয়। স্বীয় কৌশল রাজাকে জানাইলে, পাজ। যারপরনাই আনন্দিত হইয়! 

উঠিলেন, এবং এই ছুরধিগম্য বিষয়ে কার্যাসিদ্ধির বিশেষরূপ সম্ভাবনা 

আছে বলিয়। তাহার মনে হইতে লাগিল । তিনি বলিতে লাগিলেন, 

“যদি কোন বিষয়ে প্রতিবন্ধক থাকে, উপযুক্ত সহায় থাকিলে, তাহাতে 

ফললাভই হয়। চক্ষু থাকিলেও অন্ধকারে দীপশিখা ব/তীত কিছুই দৃষ্টি- 
গোচর হয় না 1” 

অনতিকালমধ্যে গণদান ও হরদত্ত আপনাদের শ্রেঃত্ববিষয়ে তর্ক” 

বিতর্ক করিতে কারতে রাঁজার নিকট বিচার প্রার্থনায় মৃত্তিমান্ ভাবের 
স্তায় অগ্রসর হইলেন। রাজা তাহাদের তর্ক-বতর্ক শুনিয়া বিদূষককে 

কহিলেন,_-“'দখে, তোমার সুনীতিবৃক্ষের পুষ্প প্রশ্ফুটিত হইয়।ছে 
দেখিতেছি।” 

বিদূষক উত্তর দিলেন,__-“ফলও শীঘ্র দেখিতে পাইবে 1” 

কঞ্চকী নাট্যাচার্য্যঘ্বয়ের আঁগমনন'বাদ রাজাকে জ্ঞাপন করিলে, বাজ। 

তাহাদিগকে উপস্থিত হওয়ার জন্ত আদেশ দিলেন । 
১৬ 



১৪৬ কবিকথা 

উভয়ে রাঁজসকাশে উপস্থিত হইলে, গণদাস মনে মনে বলিতে লাগি- 

লেন, “রাজমহিম1 কি ছুর্বিষহ ! আমার নিকট রাজা! অপরিচিত অথব! 

জপ্রিয়দর্শন নহেন । তথাপি চকিতভাবেই ইহার পার্খে গমন করিতে 

ক্ইতেছে। মহারাব্দ সাগরের স্ায় আমার নিকট প্রতিক্ষণ নূতন বলিয়াই 

প্রতীত হইতেছেন 1” 

হরদত্ত বলিলেন,_-*পুরুষাকারে আবির্ভত এই জ্যোতি হইতে 

প্রবেশানম্তি পাইয়া ক্ষপুক্ষীর সহিত অগ্রসর হইতে হইতেও ষেন আমার 

দুটি রাজতেজ দ্বারা নিবারিত হইতেছে, এবং তাহার নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত 
ন! হইলেও আমি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছি না 1” 

তাহার পর কঞ্চুকীর কথায় তাহারা রাজার নিকট অগ্রসর হইলেন । 

রাঁজা তাহাদিগকে আমনে, উপবেশন কবিতে বলিলে, আচার্য্যদ্বয় যথাস্থানে 

উপবিষ্ট হইলেন। 

পরে বাজ! তাহাদের শিক্ষাদানকালে যুগপৎ উভয়ের আগমনের কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলে, গণদাস বলিতে আরস্ত করিলেন১_-“মহার|জ, আমি 

সদৃগুরুর নিকট হইতে অভিনয়বিগ্যা' শিক্ষা! করিয়া উপবুক্ত পাতেই তাহ! 

প্রয়োগ করিতেছি । আপনি ও মহিষী আমাকে থে অনুগ্রহ করিয়! 

থাকেন, কিন্ত এই হরদত্ত আমাকে প্রধান পুরুষগণের সমক্ষে বলিতেছেন, 

“আমি তাহার পদরজ্রেও তুল্য নহি? 1” 

সে কথ$ুনিয়! হয়দত্ত কহিলেন,--“দেব, গণদামই প্রথমে আমার 

নিন্দা করিয়াছেন । তিনি বলেন, “তাহাতে আমাতে সমুদ্রপন্থলের 

প্রভেদ " এক্ষণে আপনি আমাদের পরীক্ষা! গ্রহণ করুন ৮ 

বিদূষক তাহাহ যুক্তিযুক্ত বলিয়! প্রকাশ করেন, গণদাসও তাহাতে 

সম্মত হন । বাজ! কিন্তু মহিধী ধারিণীর উপস্থিতিব্যতীত আচার্যযদ্বয়ের 

পরীক্ষা লইতে সাহসী না হইয়। রাণীর ও পরিত্রাজিকাবেশধারিত্রী কৌশি- 



মালবিকাগ্নিমিত্র । ১৪৭ 

কীর আগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । রাজার কথায় তখন 
সকলেই সম্মতি দিলেন। তাহার পর কঞ্চকী তীহাদিগকে লইয় 
আসিলেন । 

ধারিণী হরদত্তকে রাজার প্রিয় জানিয়া আচার্ধ্যদয়ের জয়পরাজয়- 
সম্বন্ধে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি গণদাসের পরাজয়ের কোন 
আশঙ্কা করেন নাই । মহিষী কিন্তু রাজাকে হরদত্তের পক্ষপাতী বলিলে। 
কৌশিকী উত্তর দিলেন,_“আপনিওত রাজ্জী বটেন। দেখুন, ভানুর 
কপায় অগ্নি যেমন সমুজ্জল হন, তেমনি নিশ!র সাহায্যে চন্ত্রেরও মহিমা 
বদ্ধিত হইয়! থাকে 1৮ 

পরিব্রাজিকা' কৌশিকীর সহিত মহিষী ধারিণীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়! 
প্লাজা বলিতে লাগিলেন, “যতিবেশধারিণী কৌশিকীর সহিত শোভনা- 
লঙ্কতা মহিনী যুদ্তিমতী অধ্যাত্অবিদ্তার সহিত ত্রিবেদসংহিতার স্তায় আগমন 
করিতেছেন ।* | 

অবশেষে তাহারা রাজসফাশে উপহ্িত হইলেন । পরিব্রাজিক! 

আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,_-“মহাসার প্রসব! তুল্যক্ষমাবতী ধার্রণী ও 

ধরণী উভয়ের পতিরূপে শতান্ু হইয়! থাকুন 1” 

মহিবীও রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজাঁও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ 

করিলেন । তাহার পর রাজ! তীহাঁদিগকে আঁদন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া 

গণদাস ও হরদত্তের বিবাদের কথ জাঁনাইলেন, এবং ফৌশিকীকে তাহার 

মীমাংসার জন্ত অগ্গুরোধ করিলেন । 

কৌশিকী উত্তর দিলেন,--“নগর থাকিতে গ্রামে রত্বপরীক্ষা। সঙ্গত 

নহে ।” 

শুনিয়া রাজা বলিলেন,__“তাহা নহে, আঁপনি পগ্ডিতা কৌশিকী, 
আমি ও মহ্ষী এক এক জনের পক্ষপাতী « 



১৪৯৮ কবিকখা। 

মাট্যাচার্যোয়াও রাজার কথার অনুমোদন করিলেন । রাজ। তাহাদের 

বিধাঙ্গের কারণ জানাইতে বলিলেন । 
কৌশিকী মালবিকার প্রধান সহায় ; তাহার একান্ত ইচ্ছা, যাহাতে 

যালবিকার প্রতি রাজার চিত্র আকৃষ্ট হয়, সেই :জন্য তিনি রাজ। ও 

মালবিকার পরস্পরের দর্শনের অভিলাধিণী ছিলেন । এক্ষণে সুযোগ 

উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বলিলেন,__পনাট্যশাস্্র অভিনয়প্রধান, ইহাতে 

বাখ্যবহারের কোন ফল নাই ।” 

কোৌশ্রিকী সে বিষয়ে মহিষীরও মত জিজ্ঞাসা করিলেন । মহিষী কিন্ত 

যাহাতে রাজা মালবিকার দর্শন ন! পান, তাহাঁরই জন্য সচেষ্ট ছিলেন । 

তিনি উত্তর দিলেন,--“ইহাদের বিবাদটাই আমার ভাল লাগিতেছে ন! 1” 

বিদুষক কহিলেন,__ম্যাড়ার লড়াইট। দেখা যাক্ না, ইহাদের বৃথা 

বেতন দিয়া ফল কি ?” 

রানী বিদূষকের কলহপ্রিয়তার জন্য তিরস্কার করিলে; গৌতম উত্তর 

দিলেন,--"আমার তাহ! অভিপ্রায় নহে, তবে বিবাদপ্রিক় মত্ত হস্তিদ্বয়ের 

মধ্যে একটি নির্জিত ন! হইলে, শাস্তির সম্ভাবনা! নাই |” 

রাজ! পরিব্রাজিকাকে আচার্ধ্যদ্বয়ের অভিনয়োপষোগী অঙ্গসৌষ্ঠব লক্ষ্য 

করিতে বলিলেন এবং কিন্পপে তাহাদের নিপুণতার পরীক্ষা হইবে, তাহাও 
জিজ্ঞাসা করিলেন । | 

কৌশিকী উত্তর দিলেন,_“কোন শিক্ষকের ক্রিয়া আপনাতেই বদ্ধ 

থাকে, কাহারও বা উপধুক্ত শিখ্যে প্রযুক্ত হয়। যাহার এই ছুইটিই থাকে, 
তিনিহ শিক্ষকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য | 

বিদুষক নালবিকার উপস্থিতিরই আশ! করিতেছিলেন। কাজেই 

কৌশিকীর কথা শুনিয়া আচার্ধ্যঘয়কে তাহাদের উপদেশের পরীক্ষা 

আনাইতে বলিলেন । 



মালবিকাগ্রিমিত্র । ১৪৯ 

মহিষী দেখিলেন, ব্যাপার ক্রমে জটিল হইয়! উঠিতেছে। তখন 

তিনি কহিলেন, _-*স্বল্পমেধা শিয়্ের দ্বারা যদি উপদেশ মলিন হয়, তাহা 

হইলে তাহাতে উপদেষ্টার দোষ কি 1” 

রাজা দেখিলেন, মহিষী কিছুতেই মালবিকার উপস্থিতির পক্ষপাতিনী 

নহেন, অথচ তাঁহাকে ন! দেখিলেও তিনি অধীর হইয়া উঠিতেছেন । তখন 

মহিষীকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন,_-“দেবীর কথা যথার্থ বটেঃ তবে 

উপদেষ্টা অযোগ্য পাত্রে উপদেশ দিলে, তাহারই বুদ্ধিহীনত। প্রকাশ পায় ।” 

দেবী বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার আগ্রহ উত্তরোত্তর বদ্ধিতই 

হইতেছে । তখন তিনি এই বিবাদনিনৃত্তির জন্য অনুরোধ করিতে 

লাগিলেন। 

চতুর বিদূষক রাণীকে সন্থষ্ট করিবার জন্য অথচ সঙ্গে সঙ্গে গণদাসকে 

ব্ঙ্গ করিবার উদ্দেশে কহিলেন, -"সঙ্গীতসেবায় সরস্বতী প্রদত্ত সরস 

মোদক আস্বাদনের পর এ শুষ্ক বিবাদে আপনার প্রয়োজন কি ?. 

গণদাস উত্তর দিলেন,_-*দেবীবাক্য সত্য বটে, তবে নিজে প্রতিষ্ঠা 

লাভ করিয়াছি বলিয়৷ যে ব্যক্তি পরের নিন্দা সা করিয়া কেবল জীবিকার 

জন্যই শান্ত্রচার্টী করে, তাহাকে জ্ঞানপণ্যবিক্রেতা বণিক্ বলিয়াই লোকে 

অভিহিত,করিয়া থাকে 1” 

গণদাসের কথা শুনিয়া রাণী বলিতে লাগিলেনঃ-“আপনার অল্প- 

দিনের শিক্ষিত| শিষ্যার উপদেশ প্রকাশ কি যুক্তিযুক্ত ?” 

গণদাপ কহিলেন,--দমেই জন্যই আমার এত আগ্রহ ।” 

তখন রাণী উভয়কে পরিব্রাজিকার নিকট উপদেশের পরিচয় প্রদানের 

অন্য বলিলেন । 

শুনিয়া কৌশিকী ,কহিলেন।--*ইহা! সমীচীন 'নহেঃ সর্বজ্ঞ হইলেও 

একাকী এ বিষয়ের মীমাংসা কর! দোযষাবহ।” 



১৫৩ কবিকথ! । 

কৌশিকীর কথায় দেবীর অত্যন্ত বিরক্তি জন্সিল। তিনি মনে মনে 
বলিতে লাগিলেন,__-“মুঢ়ে পরিত্রাজিকে, জাগরিতা আমাকে তুমি কি 

জুতার মত করিতে চাও ?” 

তাহার পর মহিষী মুখ ফিরাইলেন ৷ রাজা কৌশিকীকে তাহ! লক্ষ্য 

করিতে কহিলেন ৷ পরিব্রাজিক! তাহ! বুঝিতে পারিয়া রাণাকে বলিলেন, 

--“অকারণে মহারাজের প্রতি চজ্জাননার পরাম্মুধী হওয়া উচিত নহে। 

কুটু্বিনীগণের স্বামীর উপর প্রভুত্ব থাকিলেও তাহারা অকারণে কুপিত 
হন না 1”, 

বিদূষক গণদাসকে উত্তেজিত করিবার ক্তন্য বলিলেন, “মাত্মুপক্ষ 

সকলেই রক্ষা করিয়া থাকে । ভাগ্যে বাণী কুপিত হইয়াছেন, তুমি তাই 
পরিত্রাণ পাইলে । সুশিক্ষিত হইলেও উপদেশ দেখিয়াই গুণাগুণ স্থির 

হইয়া থাকে 1 

গণদাস তখন দেবীকে কহিলেন)--“মমার উপদেশের পরিচয় প্রদর্শনে 

আপনি যদি আদেশ প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমাকে পরিত্যাগ 

করা হইবে জ্ঞানিবেন 1” 

এই বলিয়া তিনি গমনে উদ্যত হইলে, মহিষী অগত্যা স্বীকৃত 

হইলেন । র 

তাহার পর গণদাস কোন্ বিষয়ের অভিনয় প্রদ্রশিত হইবে রাজাকে 

জিজ্ঞাস! করিলে, রাজা পরিব্রাজিকাকে তাহার আদেশ দিতে বলিলেন । 

কৌশিকী কহিলেন,-_-“শর্শিষ্ঠার কৃত চতুষ্পদযুক্ত ছলিকনামক নাট্যের 
প্রয়োগই পরীক্ষিত হইবে ।* 

আচার্যযঘর় তাহাঁতেই শ্বীকুতি হইলেন । অবশেষে সঙ্গীতশালায় 

অভিনয় আরম্ভ করিয়া মুদগশব্দের দ্বারা সকলকে জ্ঞাপন কর! হইবে 
বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরিক্রািকা আরও বলিয়া দিলেন যে, পান্র- 



মালবিকাগ্রিমিত্র । ১৫১ 

দিগের সর্ধাঙ্গসৌষ্ঠবের অভিব্যক্কিই লক্ষ্য করিতে হইবে, সুতরাং তাহা" 

দিগকে বেশভূষায় বিভূষিত করা! না! হয় । 
আচার্য্য্বয় প্রস্থান করিলেঃ মহিষী রাক্জাকে বলিলেন,_-“ষদি রাজ- 

কার্যে মহারাজের এরূপ নিপুণত। থাকিত, তাহ! হইলে অতীব সুন্দর 

হইত 1” 

রাণীর বিরক্তি বুঝিতে পারিয়৷ রালা কহিলেন,--“তুমি মনস্থিনী ১ 

তোমার বুঝ! উচিত, এ সকল আমার কেশল নহে । সমবিদ্য আচাধ্যঘ্বয় 

বশোলাভের জন্যই এইরূপ ঘটাইয়াঁছে 

তাহ!র পর সঙ্গাতশালা হইতে মুদগধ্বনি উখিত হইলে, পরিব্রাজিকা 

বলিতে লাগিলেন, মেঘমন্ত্রান্ত ময়ুরের ধ্বনিসহ মৃদঙ্গের মধ্যস্বরোখিত 

নায়ুরী মাঙ্জনা নামে বাদ্য সকলের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে ” 
তখন তাহারা সঙ্গীতশালার দিকে অগ্রসর হইলেন । রাজার দ্রুত- 

পাদবিক্ষেপের প্রতি রাণা বিশেষরূপে লক্ষা করিতে লাগিলেন । বিদুষক 

তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজাকে ধীরভাবে অগ্রদর হইতে উপদেশ দিলেন। 
রাজা বলিতে লাগিলেন, “আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেও সিদ্ধিপথ- 

প্রাপ্ত নিজ মনো রথশবন্দের ভ্টায় মুগধ্বনি আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে 1” 

৪, 
সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়া রাজা পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাস! রি 

-- “প্রথমে কাহ।র উপদেশ দর্শন করা উচিত ?" 

কৌশিকী উত্তর দিলেন,--“গণদাস বয়োজ্যেষ্ঠ ঃ অতএব তাহারই 
উপদেশ প্রথমে দেখিতে হয়।” 

তাহার পর গণদাঁসের উপদেশদর্শনের ব্যবস্থা কী গণদাস শর্শি- 

টার প্রন্ীত মধ্যলয় ও চতুষ্পদীবিশিষ্ট ছলিকনামক নাট্যদর্শনের আয়োরন 
করিয়াছিলেন ৷ উহা রাজারও অত্যন্ত প্রিয় ছিল । 



১%২ কবিকথা। 

যালবিকা তখনও পর্যন্ত অন্তরালে অবস্থিতি করায়, রাজা! তাহাকে 

দেখিতে না পাইয়া! অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন । তিনি বিদূষককে গোপনে 
বলিতে লাগিলেন,-- “যবনিকান্তরালে অবস্থিতা সুন্দরীকে দেখিবার জন্ত 

চক্ষু সমুতস্থক হইয়! উঠিয়াছে। আমি এন্সূপ অধীর হইয়াছি যে, আমার 

মনে হইতেছে, ষবনিকাটি ছিন্ন করিয়া ফেলি ৮? 

বিদূষক উত্তর দিলেন _-*“নয়নমধু সম্মুথে উপস্থিত, মক্ষিকাঁও সন্তিকটে, 

এক্ষণে স্থিরভাবে সমস্ত দর্শন কর 1” 

সেই সময়ে জঙ্গসৌোষ্ঠব-সমন্বিতা মালবিকাকে লইয়া গণদাস পুনরাগমন 

করিলেন। বিদূবক রাজাকে মালবিকার বর্তমান অবস্থাতেও মাধুর্ষ্য- 

বিকাঁশের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিলেন । 

রাজা বলিতে লাগিলেন,-- “চিত্রগত। ইহাকে দেখিয়া ইহার কান্তির 

যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম। এক্ষণে আমার মনে 

হইতেছে যে, চিত্রকর ইহার প্রতিকতি-অন্কনে মনোযোগ প্রদর্শন করে 
নাই 1” 

মালবিকা লঙ্জিতা ও সম্কুচিত! হইতেছিলেন দেখিয়া গণদাস তাহাকে 

নিঃশঙ্ক ও অবিরৃতভাবে অবস্থিতি করিতে উপদেশ দিলেন । রাজা 

তাহার রূপনাধুরধ্য দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন “ইহার সর্ববা- 
বয়বের রূপই অনিন্দনীয়। চক্ষু ছুইটি আয়ত, মুখখানি শরদিন্নৃতুল্য, বানু 
ছুইটি অবনতস্কন্ধ, বক্ষঃস্থল সংক্ষিণ্ড, পার্থ ছইটি মার্জিত, কটিদেশ ক্ষীণ, 

জঙ্ঘ। দুল, কুঞ্চিতাঙ্গুলি পদ,--এই সমস্ত -দেখিয়া :বোধ হয় নৃত্যাচার্ষে;র 

মনে যাহ ছিল, ইহার অঙ্গে তাহাই সন্নিবেশ করিয়াছেন ।', 
এই সময়ে মালবিকা রাগালাঁপ করিয়া! চতুষ্পদবুক্ত এই গীঙটি গাহিয়া 

উঠিলেন। 
ক্হদয়, আমার সেই ছুর্লত প্রিয়তমের আশ! পরিত্যাগ কর। একি! 



মালবিকাগ্রিমিত্র। ১৫৩ 

আবার বাম অপাঙ নাচিয়া৷ উঠে কেন? ত্াহাকেত বহু পূর্ব্ব হইতে 
দেখিতেছি, তবে পুনর্বার দেখিতে ইচ্ছ! কেন? নাথ, আমি পরাধীন 

হইলেও তোমারই তৃষিতা৷ বলিয়া জানিবে 1” 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি রসানুরূপ অভিনয়ও আরম্ভ করিলেন । 

গীত শুনিয়া ও অভিনয় দেখিয়। রাজ ও বিদূষক পুলকিত হইয়া 
উঠিলেন। গৌতম চুপে চুপে রাজাকে বলিলেন,--“দেখ, এই গীতটি 
অবলম্বন করিয়! মালবিক1 তোমাকেই আত্মসমর্পণ করিতেছেন .৮ 

রাজ! উত্তর দিলেন,-“সখে, আমারও তাহাই মনে হইতেছে । 

“তোমারই তৃষিতাঃ নাথ এইট কথাটি অঙ্গভঙ্গির সহিত গাহিয়া ধারিণীর 

নিকটে থাকায়, আমার অনুরাগ জ্ঞানিতে না পারিয়া মালবিকা ললিত 

প্রার্থনাচ্ছলে আমাকেই লক্ষ্য কবিতেছেন 

গীতশেষে মালবিকা যাইতে উদ্যত হইলে বিদুবক বপিয়, উঠিলেন,-- 
“একটু অপেক্ষা কর, একটা কাজের ভুল হইয়া গিয়াছে” 

গণদাস তাহ! শুনিয়া মালবিকাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন । বাঁজা 

মালবিকার মনোহর রূপ চিন্তা করিয়। মনে মনে বলিতে লাগিলেন,__ 

“সকল অবস্থাতেই ইভার রূপটি কি সুন্দর! কটির অধোভাগে নিশ্চল 

বলয়ভূহিত, বাম হস্ত স্থাপন ও শ্ঠাগা শাখার শ্টায় দট্ণ বাহুটি প্রসারিত 
করিয়া মণিথচিত ভূতলে পদাঙ্গষ্ঠার৷ কুস্থমরাশি দলিত ও তথায় দৃষ্টি 
নিপাতিত করিতে করিতে. সরল ও আয়ত অ্ধাঞ্টির সহিত নৃত) ভঙ্গিমায় 

অবস্থিত এই অনিন্দান্ুন্দ পীকে বাশুবিকই অত্যন্ত রমণীয় বলিয়াই বোধ 

হইতেছে ।» 

বিদুষকের কথায় মালবিকার অপেক্ষা দেখিয়া মহিষী ধারিলীর কিছু 

বিরক্তি জন্মিলগ। তিনি বলিয়া উঠিলেন)১--"গৌতমের কথাই মহারাজের 
মনে ধরিয়! থাকে 1” 



১৫৬ করবিকথা। 

গণ্দাস কহিলেনঃ_-”তাহা নহে, মহারাজের জ্ঞানপ্রভাবেই গৌতমের 

হুম্র্শিতা জন্মিয়াছে। পণ্ডিতের সংসর্গেই মন্দমমতির বুদ্ধি তীক্ষ হইয়া 
উঠে। নিশ্মলীফলের কষেই পক্কিল সলিলের আবিলত।1 নষ্ট হয়)” 

তাহার পর গণদাস বিদুষকের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেঃ তিনি 

প্রথমে কৌশিকীকে লিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন । কৌশিকী “অভিনয়ের 

কোন দোষ ঘটে নাই” বলিয়া! প্রকাশ করিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন, 

--“জভিনয়টি সর্বাঙ্গনুন্নরই দুষ্ট হইল । অঙ্গনিক্ষেপে অন্তর্নিহিত বচন 

দ্বার অভিপ্রায় সম্যগূপেই হ্চিও হইয়াছে, পরন্তাস লয়যুক্ত এবং রসে 
তন্ময়তাও অনুভূত হইল, নৃত্যভঙ্গির অতিনয়টিও মৃহু বলিয় জ্ঞাত হওয়। 

গেল, অভিনয়ে ভেদ থাকিলেও পরবর্তী ভাবটি পূর্বভাবের ন্তায়ই 

পরিস্ফুট হইয়। সকলেরহ মনোরঞ্জন করিয়াছে 1” 
রাজাও বলিলেন, “আমার স্বপক্ষের অটিমান অগ্থ শিথিল হইল ।' 

গুনিয়া গণদাপ আপনাকে প্রক্কত নাট্যাচার্ধয বলিয়া মনে করিতে 

শাগিলেন। ভিনি বলির। উঠিলেন,--শশ্রিক্ষকের যে উপদেশ পঞ্ডিত- 

সমাজে অগ্নিপরিশ্তদ্ধ কাঞ্চনের স্তায় মলিন না হয়, তাহাহ সাধুগণ শুদ্ধ 

বলিয়! বিবেচনা করিয়। থাকেন 1১, 

মহিষীও পরীক্ষায় গণদাসের বশোবৃদ্ধির কামনা করিতে লাগিলেন । 

গণদাসও তাহাতে ধন্ত মনে করিলেন । তাহার পর গণদাল গৌতমকে 

সাহার অভিপ্রায়ের কথ। জিভ্তাসা করিলেন । 

বিদুষক উত্তর দিলেন;--“কার্যযারস্তে আপনাদের প্রথমে ব্রাহ্মণপু্! 

করা উচিত ছিল। কিন্ত সকলেই তাহ! বিশ্বৃত হইয়াছিলেন ।” 

পরিব্রাজিক! বলিয়। উঠিলেন,-_-“ইহ| অভিনয়ের অন্তর্থত প্রশ্ন বটে 1” 

শুনিয়া সকলে হান্ত করিতে লাগিলেন ৷ মাঁলবিকার বদনেও ঈষৎ 

হাঁন্ত পরিলক্ষিত হইল। রাজ] তাহ! লক্ষ্য করিয্ল! মনে মনে বলিতে. 
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ছিলেন--“চক্ষু আমার অভিলধিত বিষয়টি দেখিয়া লইল। আরতাক্ষীর 

মৃছ মন্দ তান্তে তাহার ঈধত্বাক্ত দশনাবলীশোঁভিত বদনটিকে স্বপ্প্রস্ুটিত- 

কেসর পক্কজের ন্টায় বোধ হইতেছে 1 

গণদাস বিদূষককে বলিলেন,--“এই আমার প্রথম অভিনয় প্রদর্শন 

নহে, তাঁহা যদি হইত, তাহা হইলে অবপ্তই আপনার পুঙ্জ! কর! যাইত 1, 
বিদূষক উত্তর দ্রিলেন,--“আমার ন্যায় যূঢ় চাতকের শুষ্ক ঘনগজ্জিত 

আকাশেই জলপাঁনের ইচ্ছা হয়। সেযাভা হউকঃ মৃর্খেরা পণ্ডিতদিগের 
কথাতেই বিশ্বাস করিয়! পাকে । যখন পণ্ডিত কৌশিকী অভিনয়টিকে 

ভাল বলিয়াছেনঃ তখন আনিও পারিতোষিক দিতেছি ।* 

এই বলিয়া তিনি রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্মণ করিতে লাগিলেন । 

মঠিষী বলিলেন,_-*অনোর গুণপনা না জানিয়া তুমি পারিতোধিকের 

বাবস্থা করিতেন্ছ কেন &" 

বিদূবঘক উত্তর দিলেন --“জিনিসটি পরের কিনা, সেই জন্য আমার 

এক্সপ আগ্রহ ,, 

মালবিকাকে অস্তহিত করার অশ্িপ্রায়ে মহিষী গণদাসকে লক্ষ্য 

করিয়া বলিলেন,__“আপনার শিষ্যার অভিনয় দেখা হইয়াছে 1” 

তখন গণদাস মালবিকাকে লইয়! সে স্থান হইতে নিক্রান্ত হইলেন । 
মালবিক। চলিয়া গেলে বিদুষক চুপে চুপে রাজাকে কহিলেন॥_- 

“তোমার জন্ত এই পর্যন্তই আমার বুদ্ধিপ্রভাবে দেখান হইল।” 

রাজ! বলিলেন,_-“তোমাকে নিরস্ত হইলে চলিবে না। তাহার 

প্রস্থানে আমার নয়নের ভাগা অন্তমিত, হৃদয়ের মহোৎসব অন্তর্িত ও 

ধৈর্য্যতঘার চিরাবৃত হইলঃ মনে হইতেছে ।” 

বিদূুষক উত্তর দিলেন,--”তোমার দেখিতেছি দরিদ্র রোগীর স্ায় 
বৈদ্যের নিকট হইতে ওষধলাতের ইচ্ছা! হইতেছে ।” 



১৫৬ কবিকথা । 

তাহাদের এইয়প কথোপকথনের সময় হরদত্ত উপস্থিত হইয়া তাহার 
অস্তিনরদর্শনের প্রার্থনা করিলেন । রাজা! মনে মনে তাহা নিশ্রয়োজন 

বিবেচনা করিলেও, প্রকাশ্যে তাহার দর্শনে অভিপ্রায় জানাইলেন ৷ কিন্ত 

গে সময়ে মধ্যাহুকাল উপস্থিত বলিয়া বৈতালিকেরা জ্ঞাপন করিল । 

তাহার! গাহিতে লাগিল,--“দীর্ঘিকাপদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ে হংসদকল নয়ন 

সুজিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, পারাঁবতগণের পরিচিত সৌধশির 

আতপতপ্ত হওয়ায়, এক্ষণে তাহাদের বিদ্বেষ জন্মাইতেছে। ঘৃর্যমান 
বারিষন্ত্ের বিন্দুক্ষেপে পিপাস্থ হইয়া! মযুরগণ অগ্রসর হইতেছে, সর্ব- 

রাজগুণে বিভূষিত তোমার ন্যায় ৃর্য্যদেব কিরণপরিপূর্ণ হইয়া এক্ষণে 
দীপ্তিমান্ হইয়া! উঠিতেছেন। 

বেল! হইয়াছে দেখিয়া বিদূষক অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি হরদন্তকে 

বলিলেন “এক্ষণে তোজনবেলা উপস্থিত, সময় অতিক্রান্ত হইলে 

চিকিৎসকেরা দোষ দিবেন”, 

হরদত্ত তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না। রাজা বলিলেনঃ-_ 

“কলা আপনার অভিনয় দর্শন কর! যাইবে |”? 

হরদত্ত তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন । 

মহিষী রাজাকে পানের গল্থ গমন করিতে বলিলে, বিদুষক ও 'রাঙ্ীকে 

পানভোজনের ব)বস্থ1! করিতে কহিলেন । তাহার পর মচিষী পরিব্রাজিকার 

সহিত নিক্ষাস্ত হইলেন । 

মছিষী গমন করিলে, বিদূষক রাজাকে বলিলেন._-“সথে, মালবিকা 

কেবল ক্রপে নহেন, শিল্পশিক্ষায়ও অদ্বিতীয় | 

রাজা উত্তর করিলেন,--*সেই অনিন্দ্যসুম্দরীতে ললিত বিজ্ঞান যোগ 

করিয়া বিধাতা তাহাকে মদনের বিষদিগ্ত বাণন্বরপ করিয়া তুলিয়াছেন। 
বয়ন্ত, আমার বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিও 1" 
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বিদুষক কহিলেন।--"আমার বিষয়টাঁও তোমার ভাবা উচিত। 

দোকানের কটাছের নায় আমার উদরটিও অত্যন্ত তাতিয। 
উঠিয়াছে।” 

রাজ! উত্তর দিলেন,_-“তাহা৷ সত্য বটে, তবে বন্ধুর জন্ত তোমার 

একটু তৎপর হওয়া উচিত 1 

বিদূষক বলিলেন,_-“আমি যখন কথ! দিয়াছি, তখন তাহা পালনের 

জ্ন্ঠ অবপ্ই চেঞ্া করিব। কিন্তু মালবিকা মেঘাবৃত জ্যোত্্বার ন্যায় 

পরাধীনা। তুমিও দেখিতেছি, বধ্যভূমির মাংসলোভী চিলপক্ষীর ন্যার 

ভীতভাবে অথচ নিতান্ত নাছোড় হইয়া কার্ধ্যসিদ্ধিরই চেষ্টা করিতেছ।” 

রাজা উত্তর দিলেন,_“আমি কেন যে একূপ হইতেছি, শুন। আমার 

জদয় সমস্ত অস্তঃপুরবাসিনীকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সেই বামলোচন।- 

কেই একমাত্র স্নেহের আম্পদ করিয়। তুলিয়াছে ৷” 

(৩) 
নববসন্তদমাগমে তরুলত! সমুদয় কুম্থমরাশিতে বিভূষিত হইয়া উঠিল, 

প্রনদবন বিচিত্র শোভায় চিত্তবধিনোদন করিতে লাগিল, দক্ষিণ বাতাস 

কুন্থমরেণু অপহরণ করিয়া দিগধূর্দিগকে উপহার দিতে আরম্ত করিল, পক্ষীর- 

কুজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে উপবনের চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, কিন্ত 
মহিষীর প্রিয় দ্বর্ণাশোকতরুতে আজিও কুম্থমবিকাশ হইল না। মালিনী 
মধুকরিকা তজ্জন্য চিন্তিত হইয়! পড়িল, এবং মহিষী ধারিণীকে সে কথা 

জানাইবার জন) ইচ্ছা! করিতে লাগিল। 

এই সময়ে পরিব্রাজিকার আদেশে তাহার পরিচারিকা সমাহিতিকা, 

মহিষীর উপহারের অন্য একটি দাড়িম্বকলের আশায় তথায় উপস্থিত 

হইল | সে দেখিল যে, মধুকরিক!| স্বর্ণাশোক তরুটিকে সম্প্ হনয়নে 

নিরীক্ষণ করিতেছে। মধুকরিকার সহিত সমাহিতিকার পুর্ব্ব হইতেই 
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পরিচয় ছিল, এক্ষণে ছুই খীতে মিলিয়া কথাবার্তা হইতে লাগিল । ছুই 

একটি রসালাপের পর তাহারা রাজা ও মালবিকার সম্বন্ধে কথোপকথনে 

প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে গণদাস ও হরদত্তের বিবাদ, তাহার পর মালবিকার 
প্রতি রাজার অনুরাগ, মহিষীর জন্য তাহার ভীতভাবে অপেক্ষা, 

মালবিকারও শ্লান মালতীমালার ন্যায় পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ের 

'লোচনায় তাহারা বেশ জমাট বাধাইয়া তুলিল। 
অবশেষে সমাহিতিক1 নধুকরিকার নিকট হইতে একটি শাখাসমেত 

দাঁড়ি গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজিকার নিকট অগ্রসর হহল। মালিনীও 

প্বর্ণাশোকের কুস্মমবিকাশের জন্য দোহদের প্রয়োজন জাঁনাইতে মহিষীর 

নিকট গমন করিল। 

রাজা মালবিকার জন্য উতকন্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিদুষক তাহাকে 

নান! প্রকারে সান্তবন। করিতে লাগিলেন । উভয় বয়গ্তের মিলন ঘটিলে, 

রাজা আপনার পতি লক্ষ্য করিয়! বলিয়া উঠিলেন, প্রিয়ার স্পর্শন্থথে 

বঞ্চিত হইয়া শরীর দিন দিন রুশ হইয়। উঠিতেছে বটে) তাহার ক্ষণযাত্র 

আদর্শনে চক্ষু অক্রপূর্ণ হইতেছে বটে, বিস্ত জদয় সেই হরিণাক্ষী হইতে 
কখনও বিষুক্ত হয় নাই। তবে কেন স্থগলপ্ন হহয়াও সে পৰিতপ্ত হহয়া 

উঠিতেছে ?” 
বিদূষক বকুলাবপিকার দ্বারা মালবিকার মিলন ঘটাইবার ব্/বস্থা 

করিয়াছেন বলিয়। রাঁজাকে আশ্বাম শ্রদান করিতে লাগিলেন । তবে 

মহিষী ধাবিধী যে তাহাকে নাগরক্ষিত নিধির ন্যায় সর্বদা রক্ষা করিতে- 

ছেন, বকুলাবলিকার সে কথাটিও রাভাকে জানাইলেন। 

শুনিয়া রাজা বলিতে লাঁগিলেনঃ_-*বিদ্নসন্কুল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট 
করিয়া কামদেব একপ পীড়ন করিতেছেন যে, আমি তিলার্কাঁলও বিলম্ব 

সহ করিতে পারিতেছি না। কোথায় আমার হৃদয়প্রমাথিনী পীড়া, আর 
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কোথায় তাহার বিশ্বস্ত আয়ুধ! তবে ষে তীহাকে যৃহু ও তীক্ষতর বলে, 
তাহা লক্ষিত হইতেছে বটে।”* 

ব্দিষক তাহাকে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়া ধৈর্য্যধারণে উপদেশ 

দিলেন। দিবাবলানে রাজার কোন কার্যে; চিত্ত আরু্ট না হওয়ায়, তিনি 

সময়যাপনের জন্য কোথায় যাইবেন চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নিদূষক 

বলিলেন,-_-“নববিকসিত রক্তকুরুবককৃস্থম উপহার পাঠাইয়। রানী 

ইরাবতী অদ্য তোমার সহিত দোলারোহ'ণর ইচ্ছা জানাইয়াছিদলন। তুমি 

তাহাতে স্বীকৃতও হইয়াছিলে। অতএব প্রমদবনেব দিকেই অগ্রপর হই, 

চল।” 

রাজা বলিলেন)__প্প্রমদবনে যাইতে পাঁরিব নাঃ কারণ, স্ত্রীলোকের 

শ্বতাবতঃ চতুরা। তোমার সধী কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বুবিতে 
পারিবেন না ষে, আমি অন্যের প্রতি আসক্ত ? বরঞ্চ তাহার অনুবরে!ধ 

থগুন করা যাইতে পারে, কারণ থগুনের নানা কারণ আছে । কিন্তু 

মনস্থিনী রমণীর প্রতি ভাবশূন্য অনুকূলাচরণ পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর 

প্রদর্শিত হইলেও, তাহা প্রতিকূলাচরণই হইয়া থাকে” 

বিদুষক কিন্তু অস্তঃপুরকামিনীগণেব প্রতি একবাবে দাক্ষিণ; পরিত্যাগ 

উচিত নহে বলিলে, রাজ! প্রমদবনের গ্লিকে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন । 

তখন উত্ভষ্য বয়স্তে মিলিয়। প্রমদবনের দিকে যাইতে লাগিলেন । 

উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলে, বসন্তাগমে তরুলতাগুলির পত্রসকল 

দক্ষিণানিলভরে সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া বিদুষক রাজাকে কহিলেন, 

“ পমদবন পল্পবা্ুলিত্বার! তোমাকে প্রবেশের জন্য আহ্বান করিতেছে ” 

রাজা সমীরম্পর্শস্রথ অন্ভুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, _-“বসন্তু 

অভিআাত পুরুষেরই ল্যান্স প্রতীয়মান হইতেছেন। দেখ, মধুক্ধতু আমত 

কোকিলকুলের শ্রুতি্থকর কৃজন দ্বারা অনুকম্পাভরে মদনপীড়! সহ 



১৬০ কবিকথা । 

হইতেছে কি না জিড্তাসা করিয়া, চুতকুন্থমস্থরভিত দক্ষিণানিল বারা যেন 
অঙ্গে গাঢ়ম্পর্শ করতল ব্যাপৃত করিতেছেন $ 

বিদূষক রাজাকে শান্তিলাভের জন্য প্রমদবনে প্রবেশ করিতে বলিলে, 
উত্তয়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার পর বিদূষক বলিতে আরস্ত 
করিলেন,--প্বয়ন্ত, বিশেষরূপে ল্য করিয়। দেখ বনলম্্মী তোমাকে 

প্রলোভিত করার জন্য বসস্তৃকুন্থমবেশ ধারণ করিয়া যুবতীজনের বেশকে ও 

লজ্জা! প্রদান করিতেছেন 1” 

রাঁজা বলিয়। উঠিলেন,--“আমিও তাহা সবিন্ময়ে নিরীক্ষণ কাড়ি । 

রক্তাশোকশোভায় বিষ্বাধরের অলকরাগ তিরস্কৃত, শ্ামরক্ত কুরুবকে 

পত্রলেখা প্রত্যাখ্যাত, ভ্রমরাগ্রন তিলফুলে ছিলকক্তরিয়৷ পরাজিত হইয়া 

উঠিতেছে। হ্ুতরাং বনস্তশোভা রমনীগণের স্থুখপ্রসাধনে যে অবজ্ঞা 

করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই 1” | 

তাহাদের এইরূপ বসন্তশোভাসন্দ্শনের সময় মালবিকা প্রমদবনমনো 

প্রবেশ করিলেন । 'বিদুষকের কৌশলে মহিষী ধারিণী দোলা! হইতে 

পড়িয়া যাওয়ায়, তিনি পাদব্যথায় কাতর হইয়া পড়েন । স্ৃতরাং মহিষী 

স্বয়ং তীহাঁর সাধের ন্বর্ণাশোকের দোহ্দপ্রদানে অশক্ত হন । রাজী 

মালবিকাকে দোহদ প্রদানের জন্য আদেশ দেন, এরং পাঁচরাব্রিমধ্যে 

অশোকের কুন্ুম বিকাশ ঘটিলে, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়! পুরস্কার 
প্রদান করারও আশ্বাস প্রদান করেন'। সহচরী বকুলাবলিক। মালবিকার 

চরণ অলক্তরাগে জিত করিয়া তাহৃতে মহিষীর নূপুর বিন্যায় করার বন্য 

আদিষ্ট হয়, এবং মালবিকা কুস্ুমোদগমের জন্য অশোকের অঙ্গে চরগাঘাত 

ঘারা দোহদ প্রদানে উপদিষ্টা হন । 

অগ্রেই নালবিক প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিয়! বি টন 

বলিতে লাগিলেন,__“মহারাজের হৃদয় না জানিয়া যে তাহার অভিলাষ 
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হইয়াছি, তজ্জন্ত আমি নিজেই লাঁজ্জতা, নেহময়ী সখীগণের নিকট এ কথ! 

বলিতে আমার শক্তিই বা কোথায়? না জানি, কতকাল এই অসন্ধ 

মদনব্যথা ভোগ করিতে হইবে ৮ 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি আপনার বন প্রবেশের উদ্দেস্ত পর্যযস্ত 

বিশ্বৃত হইয়া পড়েন। পরে তাভ1 ম্রণ করিয়া শ্বর্ণাশোকতলে যাইতে 

ন। যাইতে, নূপুর হস্তে বকুলাবলিকা ষে তাহার অনুনরণ করিবে, তাহা 

বুঝিতে পারিয়াঃ মালবিক1 তাহার আগমনের পুর্বে মুহ্র্ককাল নিজ্জনে 

বিলাপ করিবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন। 

বিদুষক মালাবকাকে দেখিতে পাইয়া রাজাকে বলিলেন,__-“বয়স্ত, 

সীধুপানে উদ্বেজিত তোমার শর্করাথণ্ড উপাস্থত।৮ 

রাজ! প্রথমে বুঝিতে ন| পারায়, বিদূষক মাগবিকার আগমনের কথ! 

জনাইলেন। শুনিয়া রাজ বালয়া উঠিলেন,_-“এক্ষদণে আ'ম জীবন- 

ধারণে সমর্থ হহব। সারসের কলনাদে তরুসমাচ্ছন নদী সা্নক্টে জানিয়া 

পিপাসার্ত পাঁথকের হৃদয় ঘেমন উচ্ফাসত হইন্জা উঠে, লেইব্প 

তোমার মুখে সমীপগত। প্রিয্ার কথা শুনিয়া আমারও তাহাই 

ত্বটিতেছে 1 

বিদুষক তরুরাজ্জিমধ্য হহতে নিক্ষান্তা ও তাহাদের অভিমুখী 

মালাবকাকে দেখাহলে, রাজ। সেচ সব্বাবয্নবসম্পন্না আরতাক্ষীকে 

দেখিনা নিজ জীবনের ভ্ভায়ই মনে করিতে লাগিলেন। মালাবকাকে 

একটু (বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া রাকা বণিতে ন্মারস্ত করিলেন, _"'সখে, 

অবস্থার পারবর্তনে ইহাকে পৃব্বাপেক্ষা আরও মনোরমা বলিনাই বোধ 
হইতেছে । শরকাণ্ডের স্তাক় পাও গণ্ডহলে ও পরিমিত আভরণে ইহাকে 

বসন্তে পাপ কতিপয়কুন্মতূষণ! কুন্দলতার স্টা্ম অনুভূত, 

হইতেছে 1” 
১১ 



অ৬২ কবিকথা। 

গুনিয়! বিদূষক বলিলেন, -“ইনিও দেখিতেছি তোমারই স্তাঁর মদূন- 
ব্যাধিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।” 

রাজা উত্তর দিলেন,_ প্ম্ুহদের চক্ষে এইরূপই বোধ হুয় বটে।» 

এই সময়ে মালবিক ন্বর্ণাশোকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, 

সে সুললিত দোহদের অপেক্ষায় ফুলবেশ ত্যাগ করিয়া উৎকন্ঠিতা তাহারই 

অনুকরণ করিতেছে । তখন তিনি তাহার প্ররচ্ছায়শীতল শিলাপউকে 

উপবিষ্ট হুইয়। আত্মবিনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। অশোক যে উৎকণ্ঠিত! 

তাহার অন্নুকরপ করিতেছে, এ কথা মালবিক1 ব্যক্তও করিয়াছিলেন । 

বিদূষক তাহা শুনিয়া! রাজাকে বলিলেন,--“মালবিকার উৎকঠার 

কথাত শুনিলে ?? 

রাজ! কছিলেন,-_“তুমি যাহা অনুমান করিতেছ, আমার মনে তাহ! 

লইতেছে না। কারণ, যখন মলয়ানিল কুরুবকরেণু বহন করিতে ও 

কিসলয়পুটভেদদ্বারা শীকরসিক্ত হইতে থাকে, তখনইত অনিশিত্ত 

উৎকঠ! জন্মাইয়া দের 1* 

মালবিকা অশোক তলে উপবিষ্ট হইলে, রাজ! ও বিদূষক লতান্তরাল 

কইতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
সেই সময়ে অদুরে ইরাবতীর স্তায় যেন কাহাকে দেখা যাইতে 

লাগিল। বিদৃষক্ক রাজাকে তাহা জানাইলে, রাজা উত্তর দিলেন,-- 

*কমলিনীকে পাইলে হস্তী কখনও ছাঙ্গরকে গ্রাহা করে না” 

মালবিকা তাহাদিগকে দেখিতে না পাওয়ায়, আপন মনে বলিতে 

লাগিলেন,--“যে মনোরথ অবলম্বনহীন হইয়া সীমাপর্য্স্ত অতিক্রম 
করিয়াছে, হৃদয়, তাত! হইতে নিবৃত্ত হও । কেন আমায় আর বৃথা কেশ 

দিতেছ ?'” 

ইহা শুনিয়া রাজ! বলিলেন,--“*প্রিয়ে, প্রেমের প্রতিকুলাঁচরণটি 
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দেখিয়া লও। তুমি ওৎম্ক্যের কারণ ব্যক্ত করিতেছ বটে, কিন্তু 

অনুমানের দ্বারা তাহার তত্ব স্থির হইতেছে না। তথাপি তুমি যে ক্লেশ 
পাইতেছ, তাহাও লক্ষ্য করিতেছি ।” | 

সেই সময়ে বকুলাধলিকাকে আদিতে দেখিয়া বিদূষক বলিলেন, 

«এইবার তোমার সংশয় দূর হইবে। যাহার নিকট তোমার প্রশক় প্রস্তাব 

করিয়াছিলাম, দেই বকুলাবপিকা নির্জনে ইহার নিকট উপস্থিত . 

হইতেছে ।” 

রাজ! উত্তর ধিলেন,_-“আমাদের কথা কি তাহার মনে আছে ?” 

বিদূষক কহিলেন,__“সেই দাসীদুহিতা কি ইহার মধ্যেই এই গুরুতর 
বিষয়টি ভুলিয়া যাইবে? কই আমিত বিস্বত হই নাই।” 

বকুলাবলিক। চরণালঙ্কারহস্তে উপস্থিত হুইয়! মালবিকাকে সুখ প্রশ্ন 

করিলে, মালবিকাও তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন । তাছার পর 

বকুলাবলিকা অলক্ত ও নুপুর পরাইবার জন্য মালবিকাকে তাহার পা 

বাড়াইতে বলিলে, মালবিক! মনে মনে স্থুখের অভিলাষ পরিত্যাগ 

করিতেন্ছিলেন, স্থুতরাং এই রািনিলির মরণালঙ্কার বলিয়াই অভিহিত 

করিতে লাগিলেন । 

স্কুলাবলিকা তাহাকে চিন্তাবুক্ত দেখিয়। দ্বর্ণাশোকের কুহ্ছমোদগ- 

মের জন্ত রাণীর ওৎস্থক্যের কথা শ্ররণ করাইয়া দিল! তখন মালৰিকা! 
“আমায় ক্ষমা] করিও? বলিয়। আপনার প1 বাড়াইয়। দিলে, ৰকুলাবলিকা। 

“তোমায় আমাক এক শরীরই ত+ বলিয়া! চরণসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। 

রাজ। প্রথমে মালবিকার বনপ্রবেশের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। 

এক্ষণে বুঝিলেন যে, ম্বর্ণাশোকের দোহদ্ের জন্যই তিনি আগমন 

করিয়াছেন। 

মালবিকার চরণে অলক্তকবিস্তাস দেখিয়া রাজ! বিদুষককে বলিতে 



১৬৪ কবিকথা। 

লাগিলেন,--প্বয়শ্য) প্রিম্নার পদপ্রান্তে নিবেশিত তরল রাগন্েখাকে 

হুরদগ্ধ মদনদ্রমের প্রথম পল্লববিকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে ।” 

বিদূষক কছিলেন--"ইহার চরণের উপযোগী প্রসাধনই হইতেছে ।” 
রাজ! উত্তর দিলেন,-_“তুমি ষথার্থ ই বলিয়াছ, নবকিসলয়রক্তিম ও 

গ্রশ্ফুরিতনখরুচি পদাগ্রন্থারা এই ষোড়শীর দোচদাভিলাধী অকুম্থমিত 
অশোককে ও নবাপরাধী কান্তকে প্রহার করাই উচিত ।” 

বিদুষক কহিলেন,--“ইনি শ্ীত্রই অপরাধী তোমাকে প্রহার 
করিবেন।”? 

“সিদ্ধিদশী ব্রাহ্মণের বাক্য শিরো ধার্যয” বলিয়া! রাজা উত্তর দিলেন। 

এই সময়ে ইরাবতী প্রমত্ত অবস্থায় সহচরী নিপুণিকার সহিত আলাপ 

করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

ইরাবতী প্রমদবনে দোলারোহণে রাঁজার সহিত আমোদ করিতে 

অভিলাষ প্রকাশ করিয়া, গৌতমের দ্বারা সে কথ! বলিয়া পাঠান। 

বিদূষকও রাজাকে লইয়া যাইবেন বলিল্না সংবাদ দেন। এক্ষণে ইরাবতী 
নিপুপিকার সহিত প্রমপ্ূবনে প্রবেশ করিয়া দোলাঘরের দিকে অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রা্ধাকে দেখিতে ন। পাইয়। 

তাহারা মনে করিলেন, রাঁজা বুঝি রহস্ত করিয়া কোন স্থানে লুক্ষ[িত 

আছেন! উভয়ে রাজার অন্বেষণে প্রতৃত হইয়া অশোকতলে যাইতে 

যাইতে দেখিলেন॥ বকুলাবলিক! মালবিকার চরণ অলক্তকরাগরগ্রিত 

করিতেছে, ও হাহার নিকট মহিযী ধারিণীর নৃপুত্রযুগলও রহিয়াছে |; 

ইরাবতটর মনে মালবিকার প্রমদবনে আগমন যেন কেমন 'কেমন 

বোধ হুহতে লাগিল। নিপুণিক! মহিষীর নুপুর দেখাইর! তাঁছারই 

আদেশে অশোকদোহদের জন্ত মালবিকার আগমন বুঝাইয়। দিলেও 

ইরাবতার মন শান্ত হইতে পারিল না। রাঁন্ধাকে অন্বেষণ করিতে আর 
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যেন তীঁছার চরণ অগ্রসর হইতেছিল না। তাহার উভয়ে সেই স্থান 

হইতে মালবিক1 ও বকুলাৰলিকার আলাপন শুনিতে লাগিলেন। 

বকুলাবলিক1 মালবিকাকে অলক্তকরাগবিন্তান কেমন হইয়াছে 

জিজ্ঞাসা করিতেছিল। 

মালবিকা বলিতেছিলেন,_-“আমার নিজের পা বলিয়া প্রশংস। 

করিতে লঙ্জা পাইতেছি। তুমি প্রসাধনকার্ধ্যে সুনিপুণ! বট |” 
বকুলাবলিক1 উত্তর করিল,_-“এ বিষয়ে আমি মহারাজের শিষ্য ৮ 

বিদূষক অমনি বলিয়! উঠিলেন,-''তবে গুরুদক্ষিণার জন্য উহাকে 

সত্বর লইয়। আইস ।' 

মালবিক? “বকুলাবলিকার এ বিষয়ে কোন গর্ব নাই” বলিলে, বকুলা- 

বলিক! উত্তর করিল,--“গুরূপদদেশের অনুরূপ চরণ ছুইটি পাইয়া! আজ 

আপনাকে গর্বিতা মনে করিতেছি ।* 

পরে সে মনে মনে কহিতে লাগিল,--*্যাহা হউক, আমার দৃতীগিরি 
সফল হইল ।” 

সে পুনব্বার মালবিকাকে বলিল,--গচরণে রাগনিক্ষেপ শেষ হইয়াছে, 

এক্ষণে মুখমাকতে তাহা শ্রথাইতে বাক, তবে এখানে বেশ বাতাস 

আছেন 

রাজ! শুনিয়া বিদূষককে কছিলেন,--“সথে। এই সময়েই ইহার 

চরণের অলক্করাগ মুখমারুতের দ্বারা শুফকরণনূপ সেবার মুখ্যতর 

অবকাশ উপস্থিত 1 ৃ 

বিদূষক উত্তর দিদেন,:পতাহার জন্ত ছুঃখ কেন? তোম!কে ত 

চিরদিনই উহাই করিতে হইবে ।১ 

বকুলাবলিকা মালবিকাকে বলিতেছিল।-- “তোমার পাখানি রক্ত- 

প্সের সায় শোভা পাইতেছে। এইবার মহারাজের ক্রোড়ে গিয়া +স।” 



১৬৬ কবিকথা । 

গুনিয়া রাজ। কহিলেন,--“ইহাই আমার পক্ষে আশীর্বাদ ।” 

মালবিক। বলিলেন,_-“তুমি যাহা তাহ! বলিও না 1", 

বকুলাবলিক! 'আমি যাহ! বলিবার তাহাই বলিয়াছি বলিয়া উত্তর 

দিল ।” 

মালবিক1 কহিলেন,_-*্তুমি আমাপ ভাপবাম বলিয়াই এরূপ 

বলিতেছ।” 

সঙ্গে সঙ্গে বকুলাৰপিকা বলিলঃ--“কেবল আমিই তোমাকে ভাল- 

বাসি না, গুণগ্রাী মহাঁরাজও তোমাকে ভালবাসেন ।* 

মালবিক! উত্তর দিলেন,--"তুনি মিথ্যা বলিতেছ, কৈ আমাতে ত 

কোনই গুণ নাই ॥” 

বকুলাবলিকা বকপিতে লাগিপ,_-“তোমাতে গুণ নাই সতা, তাই 

মহারাজ দিন দিন শুখাইয়! যাইতেছেন। এক্ষণে “ভালবাসার দ্বারাই 
ভালবাসার পরীক্ষা হয়, এই সুজনবাকটি প্রমাণ করিয় দাও দেখি?” 

মালবিক। কহিলেন,_“তুমি আপন মনে ও কি বলিয়। ষাইতেছ ?” 
বকুলাবলিকা উত্তর দিল,_-“হহার এক বর্ণ ৪ আমার নিজ মুখের 

নছে। প্রণয়ের এই মৃহ মধুর কথাগুলি মুখান্তরত বলিয়াই জানিবে।” 

মালবিক1 মহিবার ভয়ে ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারার, 

বকুলাবলিক1 কহিল,--*ভ্রমরপতনের ভয়ে বসন্তপর্বশ্থ চুতাম্কুর কি কেহ 

ভুষণ করিতে ইচ্ছা করে না ?” 
তথন মাঁলবিক! বলিয়া উঠিলেনঃ--*তবে আমার এই বিপদে তুমি 

সহায়! হও ।” 

শুনিয়। বকুলাবলিক1 উত্তর করিল,--“আমি বকুলাবলিক1, বিমন্দ- 

সুরভি, আমাকে বতই মর্দন করিবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে ।” 

রান্খা বকুলাবলিকার কথা গুনিয়৷ তাহাকে প্রশংসা করিতে 
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লাগিলেন । কারণ বকুলাবলিক1 মালবিকার মনোভাব অবগত হওয়ার 

পর প্রন্তাব করিয় প্রত্যাখ্যাত হইলেও, চতুর বচনবিন্যাসে নিজ নিদেশ 

জ্ঞাপিত করিয়া, প্রণগ্িজনের প্রাণ যে দৃতীর অধীন, ইহাই প্রতিপর 

করিয়াছিল। 

বকুলাৰলিকা মালবিকার দ্বিতীয় চরণটিও লইয়া তাহা অলক্তক- 

রঞ্জিত করিল। তাহার পর চরণে মহিষীর নুপুর পরাইয়া বলিল, 

“এইবার অশোকের কুন্ুমবিকাশের জন্ত দোহদের ব্যবস্থা কর 1” 

তখন মালবিকা ও বকুলাবলিক উভ্তয়ে উঠিয়া দীড়াইলেন। 

ভাহাদের সম্মুথে নবপল্পবভূ'ষত শাখা বিস্তার করিয়া অশোকতরুটি 

শোভা পাতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়। বকুলাবলিক1 মালবিকাকে 

বলিল,__“দেখ দেখি, অন্ুরাগভরে কে তোমার সম্মুথে দাড়াইয়া 

আছে?” 

মালবিকার মনে তখন রাঙ্ধার মূর্তিই জাগিতেছিল। তিনি সহর্ষে 
বলিয়া উঠিলেন,--“কে ? মহারাজ ?” 

বকুলাবলিক! ঈষৎ হান্ত করিয়া উত্তর দিল,_“মহারাজ নহেন। আম 

অশোকের কথাই বলিতেছি। ইহার পল্লগুঁল লইয়া! কর্ণভূষণ কর।” 

বিদূষক রাজাকে মালবিকার কথার লক্ষ্য করিতে বলিলেঃ রাজ! 

বলিতে লাগিলেন,_-“অনুরক্ত লোকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । এক পক্ষে 

উদাসীন, আর অপর পক্ষে উৎকণ্িত, এই উভয়ের মিলন ঘটলেও তাহা! 

আমার নিকট স্থথকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু সমানুরক্ত 

দুজনার পরস্পরপ্রাপ্তির পক্ষে নিরাশ! খাকিলেও তাহাদের অবসানও 

বরঞ্চ ভাল বলিয়াই মনে করিয়া থাকি ।” 

এই সময়ে মালবিক। অশোকপল্পবে কর্ণহৃষণ করিয়া কুন্ুমবিকাশের 

জন্ত তরুগাত্রে পদাঘাত করিলেন। তাহ! দেখিয়। রাজ! বিদূষককে 



১৬৮ কবিকথা। 

বলিয়া উঠিলেন,__“সথে, অশোকের কিসলয় লইয়া সুন্দরী কর্ণভৃষণ 
করিলেন, এবং অশোকও ইনার চরণকিসলয়ের স্পর্শ অনুভব করিল। 

এইক্প সদৃশবিনিময়ে ছুজনেই বঞ্চিত হইল বলিয়া মনে করিতেছি ।” 
বকুলাবলিক1 মালবিকাকে কছিল,__“সধি, এই অশোকটি তোমার 

চরণসৎকার লাভ করিয়! যদি কুন্থমবিকাশে বিলম্ব করে, তাহ! হইলে 

উহাকেই নিপুণ বলতে হইবে, তোমার কোন দোষ নাই।» 

রাজাও বলিতে লাগিলেন, __পঅশোক, এই ক্ষীণমধ্যার মুখরনৃপুরযুক্ত 

পদ্মকোমল চরণম্পর্শে সতকৃত হইয়া ষদি সদ্য তোমার কুন্থমোদগম ন! 

হয়, তাঁছ। হইলে প্রণরিাধারণের ন্যায় ললিত দোহদ্টি তোমার বুথাই 

বহন করা হইবে 1” 

তাহার পরহঠিনি উহাদের বাক্যান্থসরণ করিয়া তথার গমন করার 

অভিলাষ প্রকাশ করিলে, বিদূষকও মালবিকাঁর সহিত একটু পরিহাস 
করার ইচ্ছ'য় রাজাকে লইয়' তাহাদের সমীপস্থ হইলেন। উপস্থিত 

হইয়াই গৌতম মালবিকাকে পরিহাদ করিয়! কভিলেন,_-"মহারাজের 

প্রিয়বয়স্ত অশোকটিকে আপনার বামপাদে তাড়না করাঁকি চিত 

হইয়াছে ?” 
রাজ! ও বিদুষককে সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া মালবিকা ও 

বকুলাবলিক একটু সম্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর বিদূষক 

বকুলাবলিকাকে বলিতে লাগিলেন,-ণবকুলাবলিকে, তুমি এ সমস্ত 

জানিয়াও কেন ইহার অবিনয়ে বাঁধা দেও নাই ?” 

বিদূষকের কথায় মালবিকা কিছু ভীত হইতেছিলেন, কিন্তু 

বকুলাবলিক1! উত্তর দিল,--“ইনি মভিষীরই আদেশ পালন করিয্কাছেন, 

তাঁহার আল্ঞ! লঙ্ঘন করা ইছার সাধ্য নহে। সুতরাং মহারাজ যেন 

ইহার প্রতি অপ্রসন্ন না হন।” 
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এই বলিয়! বকুলাবলিকা মালবিকাকে লইয়া রাজাকে প্রণাম 
করাইল, এবং নিজেও করিল। 

রাজ! তাহ! হইলে কোন দোঁষ নাই” বলিয়! মালবিকাঁর হাত ধরিয়! 

উঠাইলেন । 
বিদূষকও বলিলেন,_-দেবীর সম্মানরক্ষা! করাই উচিত বটে 1” 

রাজ! মালবিকাকে কতিলেন,__পনুন্ররি, তোমার কিসলয়মূছ বাম- 

চরণ কঠিন তরুত্বন্ধ স্পর্ণ করিয়া! ব্যথিত হয় নাই ত ? 

শুনিয়া মালবিকা লঙ্জিতা কইয়া উঠিলেন, -এবং তিনি বকুলাবলি- 
কাকে বলিলেন,_-প্চল যাই, মহিষীকে তাহার আদেশপালনের কথা 

নিবেদন করি ।” 

বকুলাবলিক! উত্তর দিল,_-“তবে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় 

লও 1” 

রাজা কহিলেন,_-প্ভদ্রে, যাইবার সময় তবে জামার আএরোধটি 

সুনিয়! যাও।” 

বকুলাবলিক1 .মালবকাকে বাজানুরোধটি মনোযোগসহকারে 

শুনিতে বলিলেঃ রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন, “সুন্দরি অশোকের 

মত এ জনারও অনেক দিন তইতে স্থথপুষ্পের বিকাশ ঘটে নাই, তাই 

বলিতেছি, তোমার স্পর্শামৃতদ্ানে তোমাতেই অন্ুরক্ত ভংক্তর সাধটি 
পূর্ণ কর ।” 

সেই সময় ইরাবতী সহসা! উপস্থিত হইয়। বলিয়া উঠিলেন,__- 

“ইহার সাধটি পূরণ কর গো। অশোকের ফুল দেখা যাইতেছে না, 
ইহাতে ফুল ও ফল দুইই দেখ! দিবে ।” 

মালবিকাকে প্রমপূবনে দেখিয়াই ইরাবতীর মনে সন্দেহের উদয় 

হুইয়াছিল। তাহার পর বকুলাবলিকার ও মালবিকার আলাপন গুনিয় 
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তাহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়। উঠে । নিপুণিকা বকুলাবলিকার 
কখনভঙ্গিটি তাঁহাকে ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিতে বলিতেছিল। তাহার 

পর রাজা ও বিদূষককে মালবিকার নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 

ইরাবতী সমন্তই বুবিয়া লইয়াছিলেন। তবে মহিবী ধারিণীর আদেশে 

অশোকদোহদের জন্ত যে মালবিকার আগমন, ইহাতে তাঁহার অবিশ্বাস 

হয় নাই। সেযাহা হউক, মালবিকার 'প্রতি রাজার অন্গরাগ অসহ্য 

বোধ করিয়া, ইরাবতী নীরব থাকতে না পারিয়াই সহসা তাহাদের 
সম্মুখীন হইয়া পড়লেন। অবশ্ত নিপুণিকাও তাহার অনুসরণ 

করিল। 

ইরাবতীঞে উপস্থিত দেখিয়। সকলে সন্তস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা 
গোপনে বিদূষককে উপায় স্থির করার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক 

তাহাকে জজ্ঘাবল আশ্রন্ন করিতে উপদেশ দিলেন । 

ইরাঁবতী বকুলাবলিকাকে ঝলিতে লাগিলেন,--“বকুলাবলিকে, 

আরন্তটত সুন্দর করিয়াই তুপিয়াছ। এক্ষণে আধ্যপুত্রের প্রার্থনাটি 
সফৃপ করিয়া দাও ।” 

“দেবি, প্রসন্ন! হউন, মহারাজের ভালবাসা! পাইবার যোগ্যতা 

আমাদের কোথায় ?” বকুলাবলিক1 ও মালবিক! উভয়ে এই কথা বলিয়! 

তথ। হইতে প্রস্থান করিল। 

তখন ইরাবতী বলিতে লাগিলেন, “পুরুষের! কি অবিশ্বাদা, ব্যাধ- 

গানে মুগ্ধ হরিণীর স্তায় আমিও যে প্রতারিত হইব, ইহা জানিতে পারি 

নাই ।” 

বিদুষক চুপে চুপে রাজাকে বলিলেন,“ এক্ষণে কিছু উত্তর দেওয়া 
উচিত । চৌর্দ্যকার্যে ধর পড়িলে, চোরকে বলিতে হুম যে, আমি 

চুরি করিতে আস নাই, সিধকাট! অভ্যান করিতে আসিয়াছি।” 
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তখন রাক্ত। ইবরাবতীকে কহিলেন,--“মালবিকার নিকট আমার 

কোনই প্রয়োজন ছিল না । তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া! কোনবূপে 

সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম |” 

রাজার এ কথার ইরাবতী সন্তষ্ট হইতে পারিলেন ন!! তিনি রাজাকে 
কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাছিলেন না, এবং রাজার সময়যাপনের বস্তটির 

কথা পুর্বে জানিতে পারিলে, তিনি রাজাকে কষ্ট দিতে আস্তেন ন! 

বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। 

প্রমাদ উপস্থিত দেখিয়। বিদুষক কহছিলেন,--প্মহারাঁজের সরলতার 

আপনার অবিশ্বাস করা উচিত নহে। ইনি দেবীর পরিচারিকাটিকে 

সহসা দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত আলাপনাপরাধমাত্র করিয়াছেন, 

এক্ষণে আপনার যাহ! অভিরুচি |” 

ভালই, সেই আলাপনই চলিতে থাকুক, আমি বৃথ। কষ্ট পাই 

কেন? এই বলিয়া! ইরাবতী সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্ভত 

হইলেন। 

রাজ তাহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতে পাগিলেন। কিন্তু 

ইরাবতী তাহাতে লক্ষ্য করিলেন না। 

এই সুষয়ে কটিদেশ হইতে তাহার মেখলা স্বঘলিত তইয়া চরণে 

নিপতিত হইল। ইরাবতী দেই ভাবেই গমনে প্রবৃও হইলেন, রাজা 

রাণীকে তাহার প্রতি ওদাসীন্ত পরিত্যাগ করিতে বলিলেন । 

ইরাবতী 'শঠ তোমার হৃদয়কে আর বিশ্বাস কর! যায় না ।” বলিয়। 

উত্তর দিলেন। 

রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,--*এই চিরপরিচিতকে শঠ বলিয়া 

তিরস্কার করিতে পার, কিন্ত চরণপতিত৷ মেখলার প্রার্থনায় তুমি কোপ 
পরিহার করিতেছ না কেন ?” 
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এ ছুষ্টাও তোমার অনুসরণ করুক” বলিয়া মেখলা হস্তে লইয়া 
রাজাকে আঘাত করিতে উদ্ভতা হইলেন । 

রাজা তখন বিদুষককে বলিয়া উঠিলেন,_-“দেখ, কটিদেশ হইতে 

'অলক্ষিত ভাবে চ্যত ন্বর্ণমেধলা হস্তে লইয়া বাম্পাকুলা ক্ুদ্ধা ইরাবতী, 
বিছ্াদ্দামে মেধরাজি যেমন বিন্ধাকে তাড়না করে. সেইরূপ আমাকে প্রহার 

করিতে উদ্যত! হইয়াছেন 1৮ 

এই সব কথায় আমাকে আবার অপরাধিনী করিতেছ কেন ?” 

বলিয়! ইরাঁবতী' উত্তর দিলেন। 

তখন রাজা! তাহার মেখলাসহ হস্ত নামাইয়া বলিলেন,_-"পরাধী 

আমার প্রতি উদ্ধত দণ্ড সংহাঁর করিয়া, দুটিলকেশ্ি, তুমি দাসজনের 

বিলাস বাড়াইতেছ, আবার তাহার প্রতি কোপও করিতেছ 1৯ 

তাঁহার পর “নিশ্চয়ই ইহা তোমার অভিমত" বলিয়া, রাজা ইরাবতীর 

চরণে নিপতিত হইলেন। 

“হাত ম'লবিকার চরণ নয়, যে তোমার সাধ পুর্ণ করিবে এই 

কথা কদ্ছটি উচ্চারণ ক'রয়! ইরাঁবতী নিপুণিকাকে লইয়া লে স্তান হইতে 

অস্থহিত1 হইলেন । 

বিদূষক রাজাকে টঠিতে বলিয়া কহিলেন,প্রাণী তোমার প্রতি 

যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখ!ইয়াছেন।” 

রাজা উঠিয়া আর ইরাবতীকে দেখিতে পাইলেন না। বিদুষক 

আবার বলিয়া উঠিলেন,__“সথে, ভাগ্যে ইরাবতী এই অবিনয়ের জন্ত 

অপ্রসন্ হইয়া] গমন করিয়াছেন, এক্ষণে আমর! পলায়ন করি চল। পাছে 

ঘআবার তিনি মঙ্গলগ্রতের বক্রগতিতে রাশিতে প্রত্যাগঘনের স্ভায় আমাদের 

অভিমুখী হন ।১ 
রাঁজ1 বলিতে লাগিলেন,--“মদনের কি বৈষম্য! প্রিরাপহৃতচিত্ত 
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আমার প্রর্ণপাত লঙ্ঘন কর! ইরাবতীর অনুকুলাঁচরণ বলিয়াই মনে 

হইতেছে । সেই কুপিতা প্রণগ্নিনী এইবূপ আচরণে উদ্দাসীনভাবেই 
অবস্থিভি করিতে সমর্থ হইবেন * 

(৪ ) 

প্রদদ্বন হইতে প্রত্যাগত হইয়! রাণী ইরাবতী মহিষী ধারিণী কেমন 

আছেন জানিবার জন্য তাহার নিকট গমন করেন। মহিষী মহারাজের 

কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ইরাবতী উত্তর দেন যে মহারাজ এক্ষণে 

তোমার পুঙ্জায় বিরত আছেন, তিনি তোমার পরিচারিকার প্রাণবন্নভ 

হইয়] ঈ।ড়াইয়্াছেন। মহিষী পরে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মালবিক! ও 

ব্কুলাবলিকাকে শৃঙ্খপাবন্ধ করিয়! নাগকন্তার স্যায় পাতালবাসের 

অন্থমতি প্রদান করেন। বল! বাহুলাঃ মহিষীর আদেশ তৎক্ষণাৎ 

প্রতিপালিত হইয়াছিল । মার্ধবিক। নামে নহচরী পাতালগৃহের দ্বার" 

রক্ষায় নবু ক হয়) মহিষীর অনুরীমুদ্রাপ্রদর্শন ব্যতীত তাহাদের মুক্তির 

আর কোন উপার ছিল ন!। 

রাজা এ কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই । তিনি বিদুষককে মাল- 

বিকার সংবদ আনিতে পাঠাইক্সা মনে মনে বপিতেছিলেন,_ততাহার 
সম্বন্ধের কথা শুনিয়া আশায় বদ্ধমূল, তাহাকে দর্শন করিয়া! জাতানুরাগ- 

পলব, স্টাহার হস্তম্পর্শে রোমোদগ দচ্ছলে সুকুলিত মদনতরু বাঞ্নীয় ফলের 

রসাত্বাদন করাইবে বপিয়! মনে হইতেছে ।* 

সেই সময়ে বিদুষক তীহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজ! তাহাকে 
মালবিকার কথা! জিজ্ঞান] করিলে, বিদূষক ভত্তর দিলেন,__“তাহার 

এক্ষণে বিড়ালগৃহীত কোকিলাঁর ন্যায় অবস্থা ঘটিগাছে।* 

রাজ! তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে ন! পারায়, বিদৃষক বুঝাইয়! বলিলেন 
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চ্ঃ মহিষী ধারিণী তাঁহার ও বকুলাঁংলিকার পাতালবাসের ব্যবস্থা করিয়া- 

ছেন। তাহার পর তিনি আক্ষপুর্ধিক সমস্ত বৃত্ান্ত রাজাকে অবগত 

করাইলেন, এবং পরিব্রাজিকার নিউ হইতে দে সমস্ত শুনিয়াছেন বলিয়া 

জানাইলেন। 

রাঁজ! তাহাদের কষ্ট স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,_বিকসিত 

চুতসঙ্গিনীত্বয্ মধুরত্বর1 কোকিঝ! ও ভ্রমগী শেষে কি প্রবলবাতসহিতা 

অকালবুষ্টির দ্বারা কোটরাগত! হইল ?'” 

তাহার পর তিনি বিদুষককে তাহাদের মুক্তির কোন উপায় আছে 

কি না জিজ্ঞাসা করিলে গৌতম রাজার কানে কানে তাহার স্থিরীক্কত 
উপায়ের কথা কহিলেন। 

বিদূষক স্থির করিয়াছিলেন যে, যখন মহিযীর জন্গুরীমুদ্রা ব্যতীত 
তাহাদের মুক্তির আর হোন উপায় নাই, তখন কোনরূপে তাহার 

সংগ্রহের চেষ্টা করিতেই হইবে। সে বিষয়ে তিনি একটি কৌশলেরও 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মহিষী একটি নাগমুদ্রাযুক্ত নূতন অঙ্গুরী প্রস্তত 

করাইয়া! অনুলিতে ধারণ করিয়াছিলেন। বিদুষক আপনাকে সর্পদ্ 
বলিয়া প্রকাশ করিয়া, চিকিৎসার সময় বিষটবদ্যদ্বার! নাগমুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীর 

প্রয়োজন জানাইয়া, মহিষীর মেই অঙ্ুরীটি সংগ্রহের জন্য সচে্ হন। তিনি 

রাজাকে মহিষীর নিকট অগ্রে গমন করিতে বলিয়া, পশ্চাৎ সর্পদষ্টের ভাণ 

করিয়! উপস্থিত হইবেন বলিয়া গোপনে জানাইলেন, .এবং এই কৌশলের 

সহায়তার জন্য প্রতিহারী জয়সেনাকেও চুপে চুপে অবগত করান হয় । 

রাঁজ। [গা দেথিলেন, মহ্ষী প্রবাতশয়নগৃহে স্বর্ণগীঠিকার উপর পদ 

স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট) আছেন। সহচরীর! ব্যথিতস্থানে রক্তচন্দন লেপন 

করিতেছে, এবং পরিক্রাজিকা তাহার নিকট বসির গল্প শুনাইতেছেন। 

রাজা উপস্থিত হইলে, মহ্ষী তাহার অভ্যর্থনার জন্ত উঠিতে উদ্যত! 
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হইলেন, রাজা তখন কছিলেন,--“তোমার ব্যথিত চরণ ও আমাকে কষ্ট 

দেওয়ার প্রয়োজন নাই।” 
মহিষী ও পরিত্রাঞ্জিকা রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা মহিষীর 

বেদনার কথ! জিজ্ঞাস! করিলেন। মহিষ 'আজ কিছু বিশেষ” বলিয়া 
উত্তর দিলেন। 

সেই সময়ে বিদূষক “রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমায় সর্পে দংশন 
করিয়াছে এই বলিতে বলিতে দক্ষিণ হস্তের অস্গষ্ঠে বজ্জোপবীত জড়াইয়া 
উপস্থিত হইলেন । গৌতম কেতকীকণ্টকন্বারা ছুই স্থানে ক্ষতচিহ্ন 

করিয়াছিলেন । 

রাজার জিজ্ঞাসায় বিদূষক উত্তর দিলেন, “দেবীর দর্শনের জন্ত পুষ্প- 

সংগ্রহ করিতে যাওয়ার, অশোকবৃক্ষের কোটর হইতে সর্পরূপ কাল 
বহির্গত হইয়া! আমার দক্ষিণ হস্তে দংশন করিয়াছে । এই তাহার 

দ্ততয়ের চিহ্ন |” 

এই বলিয়া তিনি কেতকীকণ্টকক্ষত স্থান দেখাইলেন। মহিষীর 

জন্য ব্রাহ্মণের এরূপ দশ! ঘটিয়াছে জানিয়া, তিনি অত্যস্ত দুঃখিত হইয়া 
উঠিলেন। পরিব্রাজিক! দষ্ট স্থানের ছেদন, দহন ও তথ! হইতে রক্ত- 
মোক্ষণের উপদেশ দিলেন। 

রাজ! ফ্রুবসিদ্ধি নামে বিষবৈস্ভের নিকট সংবাদ দিবার জন্য প্রতিহারী 
জন়সেনাকে আদেশ দিলেন। জয়সেন! রাজাদেশপাঁলনে গমন করিলে, 

বিদূষক বিষকাতরতার ভাণ করিতে লাগিলেন এবং জীবনের আশা! নাই 
ব্যক্ত করিস! তাহার আশৈশববয়স্ত রাজাকে তাহার মাতার ভার লওয়ার 

জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। 

গ্রতিহারী পুনরাগত হইয়া ঞুবসিদ্বির উপদেশান্ুসারে গৌতমকে 
লইয়! গেল। যাইবার সময় বিদুষক মহিষীকে বলিতে লাগিলেন,-*ণ্বাচি 
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কি মরি স্থির নাই, মহারাজের সেবা করিতে গিয়া আপনার নিকট যে 

অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন)” ১... 
মহিষী তীহার দীর্ঘাযুর কামন! করিলেন | জয়সেনা! আবার আসিয়া 

কছ্ল,-_ণউদৃকুস্তবিধানানুসারে প্রবসিদ্ধি একটি সর্পমুদ্রার প্রয়োজন 

বলিয়া তাহার অন্বেষণে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন ।” 

তখন ম্্ষী নিজ হস্ত হইতে আপনার অন্ুীমুদ্রা খুলিয়া! দিলেন । 

গ্রতিহারী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। 

কিছু পল্পে আসিয়া দে সংবাদ দল, “বিদুষক বিষমুক্ত হুইক্লাছেন, 

এবং অমাত্য রাজকার্্যর জন্য রানার সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা 

করিতেছেন ।” 

কার্ধ্যসিদ্ধির পথ পরিস্কৃত হইল দেখিয়া রাজ! মহিষীকে আতপাক্রাস্ত 

স্থান হইতে শীতল স্থানে যাওয়ার উপদেশ দিয়! নিক্রস্ত হইলেন। 
প্রতিহারীর নিকট হইতে মছষীর অন্ধুরীমুদ্রা লইয়া বিদুষক ষে 

মালাবিক! ও বকুলাবলকার কারামোচনের জন্য ধাবিত হইন্লাছিলেন, 

তাহা বোধ হয় নুতন কারক! বলিতে হইবে »।। কারারক্ষিকা মাধবিকা 

সহদা তাহ।দের মোচনের কথ! জিজ্ঞাস। করিলে, প্রত্যুৎপন্নমতি বিদুধক 

উত্তর (দয্াছিলেন,--“রাজার নক্ষত্রদোষের শান্তির জন্ত দৈবজ্তেরা ধন্দী- 
দিগ্রকে যুক্তি দেওয়ার কথ। জানাইলে, রাঞ্জা তাহারই অভি প্রায় প্রকাশ 

করেন, এবং মহযীও তাহাতে সম্মত হন। ইরাবতীর মানরক্ষার অন্যই 

মহিষী তাহাদিগকে কারাগারে [নক্ষেপ করিয়াছিলেন” ইহা শুনিয়া 

মাধখিকার মনে আর কোন সন্দেহ হয় নাই । 

মালবিক ও বকুলাবলিকার উদ্ধারদাধন করিয়! বিদুষক তাহাদিগকে 

প্রমদবনের সমুদ্রগৃহে রাখিয়! রাজাকে সংবাদ দিতে আসেন। রাআও 

গ্রমদ বুনমধ্যে প্রবিষ্ট হহয়! বিদূষকের দিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাহার !' 
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নিকট সমস্ত কথ। শুনিয়।, তাছাকে আলিঙ্গনপাশে বন্ধ করেন এবং 

তিনি ষে প্রকৃতই তাহার প্রিকবয়ন্তঃ তাহাও অবগত করাইয়াছিলেন। 

রাজ! বিদূষককে আরও বলিয়ছিলেন,-নুের বুদ গুণই প্রয়োজন 
সাধিত হয় না। কিন্তু স্নেচের দ্বারা কার্য্যপিদ্ধির সুক্ষপথ প্রাপ্ত হওয়! যায় ॥ 

তাহার পর উভক্ষবে সমুদ্বগছের দিকে অগ্রদর হইলে» রাজ! দেখিতে 

পাইলেন যে, ইরাবতীর সহ্চরী চন্ট্রিক! পুষ্পচয়ন করিতে করিতে 

তাহাদের দ্রিকে আসিতেছে । রাজ! বিদুষককে তাহ! আনাই! তিত্তির 

অন্তরালে উভয়ে লুক্কা়িত হইবার চেষ্টা করিলেন। 
». বিদূষকও বলিলেন,-_-“চোর ও প্রোমক উভয়েরই চন্দ্রিক! পরিহার 

কর! কর্তব্য বটে।” 

নালবিকা কিব্ূপভাবে অপেক্ষা করিতেছেন দেখিবার ইচ্ছায় রাজা, 

বিদৃষককে লইয়া গবাক্ষপ্থ আশ্রয় করিলেন। 

রাজ দেখিলেন._-সমুদ্রগৃহস্থিত চিত্রপটে অস্কত তাহার প্রতিকৃতিকে 

প্রণাম করিবার ভম্ত বকুণাবলিকা মালবিকাকে বপিতেছে। মালবিকা 

ব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া পরে বুঝিতে পাগিলেন যে, তাহার সম্মুখে স্বয়ং 

মহারাজ নহেন, কিন্তু তাহার প্রতিকতিই অবস্থিত। তিনি তথন 
বকুলাবলিকাকে বপিলেন, "আমাকে প্রতারণ! করিতেছ ?” 

সেই সময়ে তাহার মুধখানি প্রফুল্র হইয়া! আবার বিষণ হইয়া 

উঠিল। বাঞ্জা তাহা দেখিয়া বিদুষককে বলিলেন,_“দেখ, হুর্যযাদয়ে ও 
সুর্য্যস্তপময়ে পন্মের যেরূপ অবস্থা হয়, এই সুখ্দনার বদনে ক্ষণমাজ্রেই 

সেই দুই ভাবই দুষ্ট হইল। 

মালবিকার কথা শুনিয়া বকৃলাবলিক1 বপিল,-“তাইত, ইহা মহা” 

বাজের প্রতিকতিই বটে।?, 

তখন আবার €ই জনে মিলিয়! সেই প্রতিকৃতিকেই প্রণাম কর! 

১২ 



১৭৮ কবিকথা। 

হইল॥ পরে মালবিক! বলিতে লাগিলেন,--"সে দিবস ভয়ে ভয়ে 
মহারাজকে দেখিয়া যেমন আমার তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই, আজিও 

তাহাই ঘটিতেছে। আমি ভাবিতেছি, মহারাজকে দেখিয়। বুঝি তৃষ্ণণ 
নিবারিতই হয় না ।” 

বিদূষক রাজাকে মালবিকার কথাগুণি শুনিতে বলিয়া কহিলেন,_ 
*ম1লবিক। চিত্রে তোমাকে যেরূপ দবেথিতেছেন, শ্বয়ং তোমাকে তাহাই 

দেখিয়াছেন। তবে তুমি বৃথা সিন্দুকের রত্বভাগু বহনের স্তাঞ্স যৌবনগর্ক 

ৰহুন করিতেছ কেন ?” 

রাঁজ। উত্তর দিলেন,_-দথে, স্ত্রীজাতি কৌতুহলপরায়ণা হইলেও 

স্বভাব ঃ লজ্জাশীলা ভুইয়া থাকে । দেখ, আয়তলোচনা রূম্ণীগণ সম্মুখ- 

স্থিত প্রির়তমের পুর্ণরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিলেও তাহাদের চক্ষু প্রিয়- 

জনের পুতি সম্পূর্ণভাবে নিপতিত হয় না।” 

চিত্রে অঙ্কিত ইব্রাবতীর প্রতি রজার গ্রীব! পরিবর্তন করিয়া শিগ্ধ 

দৃষ্টিনিক্ষেপ, অন্তান্ত অন্তঃপুরবাসিনীগণের প্রতি উপেক্ষা, তথায় 

গৌতমেরও অবস্থিতি--এই সমস্ত দেখিয়া মালবিকার মনে ঈর্ষ)ার উদয় 

ইইতেছিল। বকুলাঝরিক1 তাহা অবগত হইয়া মালবিকাকে ব্রাগান্বিত 

করিবার জন্ত বলিতে লাঁগিলঃ_-“ইরাবতীই রাজার প্রিয়তমা 1 

সে কথার কুষ্ট ₹ইয়! মালবিকা “তবে আমি কেন বৃথ! কষ্ট পাইতেছি” 

বলিয়া অসুয়াসহকারে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। 

রাজ! বিদূষককে তাহা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,---”সখে, দেখঃ 

ভ্রভঙের ছার তিলকরেখ! ছিন্ভিন্ন ও ওষ্ঠাধর কম্পিত করিয়া সুন্থরী 

অভিমান্ভরে মুখথানি এক্সপভাবে ফির়াইয়া। জইলেন যে, তাহ! দেখিয়' 

বোধ হইল, গণরীর অপরাধে কুপিত হইয়া কিরূপ ললিত অভিনয় 

করিতে হয়, তাহারই শিক্ষা প্রদর্শন করিলেন ।” 
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বিদুষক রাজাকে মানভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। অভিমান- 

ভরে মালবিক1 সে স্থান পরিত্যাগে উদ্ভতা হইলে, বকুলাবলিক। 

পথাবরোধ করিয়! কহিল,--তুমি কি সত্য সত্যই রাগ করিয়াছ ?” 

মালবিক1 উত্তর দিলেন,--"আমাকে যদ্দি নিতাত্তই ক্ুদ্ধা মনে করিয়! 

থাক, তাহা হইলে আবার ক্রোধ ফিরাইয়া আনিতেছি * 

এই সময়ে বিদূষকের সহিত রাজা উপস্থিত হইয়। কঞিলেন,__ 

*চিত্রা্পত কার্যে কুবলয়নয়নেঃ কেন আমার প্রতি কোপ করিতেছ ? 

এই দেখ, তোখারই দাস তোমার সন্মুখে উপস্থিত?” 

বকুলাবলিক1 রাজার জয় উচ্চারণ করিল। মালবিকা চিত্রাঙ্কিত 

রাজার প্রতি অভিমান করার জন্য মনে মনে লজ্জিতা হইতে লাগিলেন ) 
পরে তিনি রাজার নিকট প্রণয়সহকারে অঞ্জলিবন্ধ করিলে, রাজারও 

অনুরাগকাতরতা প্রকাশ পাইল । 

রাজাকে কিছু গ্িরগ্ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া বিদূষক কহিলেন, 
_-“এক্ষণে উদাসীন কেন ?” 

রাজ। উত্তর দিলেন১_-“তোমার প্রিয়সথীকে বিশ্বাস করিতে পারি- 

তেছি না! কারণ, তোমার সখী নেত্রপথে থাকিতে থাকিতে আবার 

মুহূর্তমধ্যে কোণায় চলিয়া যান; বাহুমধ্যে আসিয়াও সহসা সরিয়। 

পড়েন।» এইরূপ সমাগমমায়ার জন্ত মদনব্যাধিপীড়িত আমার হৃদয় 

কিরূপে তোমার সখীকে বিশ্বাস করিতে পারে ?” 

তখন বকুলাবলিক1 মালবিকাকে কহিল,--“সখি, মহারাজ অনেক: 

বার প্রতারিত হইয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে তাহার বিশ্বাস হয়ঃ তাহারই 

ব্যবস্থা কর ।” 

শুনিয়া মালবিক1 উত্তর দিলেন,--"মন্দভাগিনী আমার পক্ষে স্বপ্ন 

সমাগমও মুল ভ।” 



১৮৩ কৰিকথা । 

বকুলাবলিক! রাজাকে তাহার উত্তর দিতে বলিলে। রাজ .কহিলেন, 

- এইহার আর কি উত্তর দিব? তবে মদনানলকে সাক্ষী করিয়। তোষার 
সতীকে আত্মদান করিতেছি। আমি তাহার সেবা চাহ না, কিন্ত 
গোপনে তাহছারই সেবা! করিতে ইচ্ছা করি।* 

বকুলাঝলিক! বলিল,_-“'ইহাতেই আমরা অনুগৃহীত হইলাম ।” 

এই সময়ে বিদূষক বকুলাবলকাকে লইয়! স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছায় 

কহিলেন, _''বকুলাবলিকে, হরিণে বালাশোকের পল্লপবগুলি নষ্ট করিতেছে, 

চল, গিয়া! তাহাকে নিবারণ করি । 

বকুলাবলকাও তাহাতে সম্মত হইয়া বিদূষফের সহিত সে স্থান 

পরিত্যাগ করিয়া! চলিল। রাজাও বিদুষককে কহিলেন,_-“রক্ষা- 

বিষয়ে তুমি একটু সাবধান থাঁকিও 1 

€গীতমকে এ কথা বলিতে হইবে না+ বলিয়া! বিদুষক উত্তর দিলেন। 

বকুলাবলিক1 বিদূষককে দাররক্ষার জন্ত অবস্থিত থাকিতে বলিয়া, 

নিজে অপ্রকাশ্তভাবে অপেক্ষ। করিতে লাগিল 1 বিদূষক স্ফটিকম্ত্ত 

আশ্রয় করা তাহার শীতলম্পর্শে নিদ্রিত হইয়! পড়িলেন। 

মাঁবিকাকে ভীতভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া রাজা তথন বলিতে 

লাগিলেন,--“নুন্দরি, এক্ষণে মিলনের আশঙ্কা পরিতাগ কর। আমি 
বহুদিন হইতে তোমার প্রণয়ে উন্ুখ হইয়া আছি, এই সহল্বাররূপ 

আমাকে তুমি মাধবীর হ্যায় আশ্রয় কর।” 

মালবিক! বলিলেন,_-“দেবীর ভয়ে আমি নিজের প্রিম্নকার্ধ্য কিছুই 
করিতে পারিতেছি না” 

রাজা তখন কহিলেন,--“ভয় করিও না ।” 

গুনিয়৷ মালবিক! উত্তর দিলেন,--““দেবীর সাক্ষাতে সাহসী পুরুষের 

সামর্থ্য দেখা গিয়াছে 1 
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কাজা তখন অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন,-_-পনায়কগপের সরূলতা- 

প্রদর্শনই কুলব্রত। দে যাহা হউক, আয়তাক্ষি, আমার প্রাণ তোমার 

আশাকেই অবলম্বন করিয়া! রহিয়াছে। এক্ষণে এই চিরভক্কের প্রতি 

অন্রগ্রহ প্রদর্শন কর ।” 

এই বলিয়া রাজা মালবিকাকে স্পর্শ করিতে উদ্ভত হইলে মালবিক! 

তাহা পরিহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

রাঁজ! তথন মনে মনে বলিতে ছিলেন,--পনববধূদ্দগের প্রণরব্যাপার 

বড়ই রমনীয়; তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে গেলে, তাহাদের সলজ্জ নিবারণ- 

চেষ্টানেই অনু রাগলক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে ।” 

এই সময়ে ইরাবতী ও নিপুণিকা প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিয়। 

সমুদ্রগৃহাতিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন । ইরাবতী রাজার প্রতি অভি- 

মান করায় মনে মনে কিছু অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং রাজাকে প্রসন্ন 

করিবারও ইচ্ছ! কিতোছলেন! তাহার সহচরী চন্দ্রিক বিদৃষককে 

সমুদ্রগৃতারে অবঠিত থাকিতে দেখিয়া 'নপুণকাকে সে সংবাদ অবগত - 
করাইলে, রাজা তথায় আছেন মনে করিয়া নিপুণিক1 ইরাবতীকে লইয়া 

প্রমধ্বনে প্রবেশ করিল এবং সমুদ্রগৃহেপ দিকে অগ্রসর হইণ। 

ইরাধতী প্রথমে চিন্রান্কিত মহারাজকেই প্রসন্ন করার ইচ্ছা কপিয়া- 

ছিলেন। কারণ, রাজার হৃদয় অন্যের প্রতি আনদক্ত থাকায় 

শিষ্টাচারণজ্বনের জন্ত ইরাব্তী কোনরূপে ক্ষমা শার্থনার অভিলাষ; 

করেন । 

সেই সময মহিষী ধারিণীর কোন পরিচারিক। আনিকা! রাণী ইরা- 
বতীকে কহিল যে, মহিযী বলির পাঠাইলেন, তনি আপনার সম্মানরক্ষা 

করিয়া সহইচরীর সহিত মাপবিকাকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়াছেন ; এক্ষণে 

মহারাজের মনস্তষ্টির জন্ত যাহ! করিতে বলেন, তিনি তাঁঙাই করিবেন । 



১৮২ কবিকথা । 

ইরাবতী উত্তর দিলেন,_“তুমি মহিষীকে গিয়। বল, আমার প্রতি 
বথেই্ অনুগ্রহপ্রদর্শন কর! হইয়াছে ।”? 

তাহার পর পরিচারিক! তথা হইতে চলিয়া গেল । সমুদ্রগুহের 

নিকটবর্তী হইয়া তাহারা দেখিলেন যে, বিদুূষক বিপপিগত বলীবর্দের 
স্তায় নিদ্রা বাইতেছেন। তাহার! তাহার মুখে বিষবিকারের কোন লক্ষণ 

দেখিতে পাইলেন না। 

সেই সময়ে বিদৃষক স্বপ্লে বলিতেছিলেন,_-“মালিকা, তুমি ইরা- 

বতীকে অতিক্রম করিদ্লা উঠ |” 

ইবাবতী ও নিপুণিক! বিদূষকের এইরূপ কৃতন্বতাতে ছুঃখিত ও তুদ্ধ 

হুইলেন। তথন 'নপূর্ণক। খিদৃঘককে সর্পভয় দেখাহবার জন্ত একখানি 

আকাবাক বষ্টি তাহার সম্মুথে নিক্ষেপ করিল। বিদুষক সহসা জাগরিত 

হুইয়! তাহাকে সর্প-ভ্রমে চীৎকার করিয়। উঠিলেন। রাজ! তথন তাহাকে 
ঘতয় দিবার জন্য বাহির হুইয়া 'মাসিলেন । মালবিক! রাজাকে লে স্থানে 

যাইতে নিষেধ করিয়া তাহার অন্ুনরণ কারলেন। বকুলাবলিকাঁও 

দৌড়িন্! আসিয়। রাজাকে এগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। 

যষ্টি বুঝিতে পারির়া বিদূষক ও আশ্বস্ত হইলেন । তিনি যষ্টিসম্পাতকে 

কেতকীকণ্টকক্ষত চিহ্বের প্রতিফল মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হুইয়া 

উঠিয়াছিলেন | 
এই সময়ে ইরাবতা অগ্রসর হইল! রাজাকে কহিলেন,-_-“দিবালক্কে ত- 

স্থানে দুজনের মনোরথ পুর্ণ হইয়াছে ত ? 
ইরাবতীকে দেখিয়া তখন সকলে ভীত ও চকিত হইয়া উঠিলেন। 

রাজা বলিলেন,-_পপ্রিয়ে,এ যে তোমার অপূর্ব অভিবাদন দেখিতেছি 1” 

ইরাবতী। বকুলাবালকাঁকে বলিতে লাগিলেন, _-“বকুলাবলিকে, তোমার 

দুতীগিরি সফল হইয়াছে ত ? 



মালবিকাগ্রিমিত্্ । ১৮৩, 

বকুলাবপিকা উত্তর দিয। বপিল,--পদেবী ভ্তদ্ধ। হইবেন না, 

ভেকরবে কি দেবরাজ পৃথিবীতে বারিবর্ষণে বিরত হন ?” 

বিদূষক ইরাবতীকে বলিলেন,_-"আপনাকে দর্শনমাত্রেই মহারাজ প্রশি- 

পাতলজ্ঘন বিশ্বৃত হইয়াছেন) কিন্ত আপনি ত এখনও প্রমন্না হইতেছেন না।” 
ইরাবতী উত্তর দিলেন,---“আমি কোঁপ করিয়। কি করিব ?” 

রাজা তখন বলিতে লাগিলেন,--“অহ্বানে কোপ করা তোমার 

উচিত নছে; সুন্দরি, অকারণে তোমার বদন কখনও ত ক্রোধবুক্ত 

হর নাই। পুর্ণম! ব্যতীত বিভাবরী কি কখনও রাহ্গ্রস্তচন্দ্রান্বিত হয় ?” 

ইরবতা কছিলেন,__“মহ।রাজের “অস্থানে” কথাটি বলাই ঠিক 

হইয়াছে । কারণ, আমাদের ভাগ্য পরায়ত্ত হওয়ায়, এক্ষণে কোপ 

করিগে হান্তাম্পদ হইতেই হুইবে।” | 

রাজা বলিলেন।--পরিজনেরা অপরাধা হইলেও উত্পবদ্দিবসে 

তাহাদের দও(বধান উচিত নহে। সেজন্ত হহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করায় 

হজনে প্রণাম করিতে আপিয়াছে।” 

ইরাবতী নিপুণিকাকফে কহিলেন,-"মহিষীকে বলিরা আহইব যে, 

তাছার পক্ষপাত বুঝ! গিয়াছে । 

নিপ্ুপিক! তথ! হইতে প্রস্থান করিলে, বিদুষক মনে মনে বলিতে 

লাগিলেন,__-“এ যে দেখিতেছি বিষম অনর্থ উপস্থিত, বন্ধনমুক্ত কপোতী 

শেষে কি বিড়ালীর সম্মুথে পড়িল £”? 

নিপুণিক] সহসা! উপছ্থিত হুইয়| ইরাবতীকে গোপনে জানাইল বে, 

বিদূষকের কৌশলেই এইকপ ঘটরাছে। সে কথা সে মাধবিকার নিকট 

হইতে শুনিয়া আমিল। 

ইরাবতী তখন বিদুষককে লক্ষ্য করিয়। কছিলেন,-_প্বুঝিরাছি, ইহ! 

কামতন্্ব সচিবেরই নীতিকৌশল।” 



১৮৪ কবিকথা 1 

বিদূষক উত্তর দিলেন,-স্যদ্দি নীতিশাস্ত্রের একাক্ষরও আলোঁচন। 
করি, তাছা হইলে নিশ্চয়ই মহারাজকে চাঁলিত করিতে পারি 1” 

সেই সময়ে গ্রতীহারী জয়সেনা আপিয়! রাজাকে জানাইল যে, কুমারী 
বনুলক্ী কল্দুকক্রীড়াকালে এক পিঙ্গল বানর কর্তৃক ভন পাইয়া! এপ 
কাপিতেছেন যে, মহিষী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়াও কিছুতেই সাস্বনা 

করিতে পারিতেছেন না। ইরাবতী তাহা! শুনিয়া রাজাকে কুমারীর 

সাত্বনার জন্ত পাঠাইর! দিলেন এবং সহচরীসহ নিজেও তাহার অনুসরণ 

করিলেন। 

বিদূষকও যাইতে বাইতে বলিতে লাগিলেন,--“সাঁধু রে পিঙ্গণ বানর, 
তোর দলের লোকটিকে বেশ বাচাইয়! দ্রিলি |” 

মালবিক! তথন বকুলাবলিকাকে বলিলেন,-্মহিষীকে স্মরণ করিয়া 

আমার হদয় কাপিক়্া। উঠিতেছে ; ন। জানি, পরেই বা কি ঘটে ।৮ 
সেই সময়ে অদূরে মালিনী মধুকরিকা বণিয়া উঠিল,-_-আশ্চর্্, 

ব্বর্ণাশোক দোঁহছঘ লাত করির়। পাচরাত্রমধ্যেই মুকুলিত হইয়াছে! যাই, 
এ সুংবাদ মহিধীকে জানাইয়! আসি ।” 
,. তাহা, গনিয়া মালবিক! ও বকুলাবলিকা উভয়েরই আননসঞ্চার 
হুইল এবং বকুলাবলিক মালবিকাকে কছিল,--*আশ্বস্ত হও, দেবীকে 

সত্যগ্রতিজ। বলিয়াই জানিবে |” | 
মালবিক। কহিলেন,--"তবে চল,আমরাও মালিনীর অনুসরণ করি 1” 
এই বলিয়! ছই সথীতে মিলিয়! সে স্থান হইতে নিক্রান্ত হইলেন। 

(৫) 

বিদর্ভের বর্তমান ক্কাজ। যজ্ঞলেন অগ্রিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন প্রভৃতি 

কর্তৃক পরাব্দিত হট! তাহার বস্তত! শ্বীক্ষা্ধ করিয়াছেন । মাধবসেনও 

মুক্তিমাতে সমর্থ হুইঘাছেন। বিদ্ধ হই বহমূলা রত, বাহন, শিল্প 



মালবিকা গ্লিমিত্র । ১৮৫ 

কারিকা' প্রভৃতি পরিজন উপহার লইয়া একজন দূত আসিয়াছে। মহিষী 
ধারিণী বীরসেনের প্রেরিত পত্র হইতে তীহার বিজয়বার্তী গুনিতে- 

ছিলেন। সেই সময়ে তিনি আবার সেনাপতি পুষ্পমিত্রের যজ্ঞতুরজ- 
রক্ষণে নিযুক্ত কুমার বন্ুমিত্রের কল্যাণকামনায় ব্রা্মণপিগের দক্ষিণাদানের 

জন্য পুরোহিতের নিকট একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়! দেন। 

মালিনী মধুকরিক1 তাহার নিকট হইতে মহিষীর সংবাদ অবগত 
হইয়া, তাঁহার দর্শনে অগ্রসর হয়। মধুকরিক! স্বর্ণাশোন্সের দোহদের 

পর তাহার চারিদিকে বেদী বাধাইয়! যত্ব লইতেছিল। স্বর্ণাশোঁক মুকুলিত 

হইলে মাল'বকার প্রতি মহিষীর অন্ুকম্পাসঞ্চার হইবে, মালিনীর হৃদয়ে 

এইব্ূপ বিশ্বাস জন্মে। এক্ষণে সহ্য সত্যই অশোকের কুন্থমোঁদগম 

হওয়ায় মালবিকার প্রতি মহিষ! প্রসন্ন হইবেন বলিছ! সে মনে করিতে 

লাগিল। সে যাহা হউক, মধুকরিক জশোক্ের কুস্ুমবিকাশব কগ! 

মহিষীকে জানাইয়৷ আ[সল। 

ত্বর্ণাশোকের কুন্ুমোদ্গমে মহিষীর মনে অত্যন্ত আনন্দসক্কর হইল । 

তিনি মালবিকা'র প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুরস্কারচ্ছলে তাহাকে রাজার হস্তে 

সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাণী মা্বিকাঁকে বিবাহবেশে সজ্জিত 

“করার জন্য পরিব্রাজিকাকে অনুরোধ করিলে, তিনি মালবিকাকে বেশ- 

ভূষাযী ঈজা ই! দিলেন। 
তাহার পর মাহ্যী অশোকঙলেই মালবিক!কে অর্পণ করিতে 

জঅভিলাধিণী হইয়া, মহারাজের সহিত অশোকের কুন্ুমশোভা দর্শন 

করিবেন বলিয়! প্রতিহারীর ছারা রাজাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান, 

এবং নিজেও মানবিক প্রভৃতিকে লইয়া প্রমদবনের দিকে অগ্রসর ₹ন। 

অগ্রমিজ্র সে সময়ে ধন্নাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তজ্জগ্ত এ্তিহারীকে 

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল রাজা আসন হুইতে উত্থিত হইলে, 



১৮৬ কবিকথ।। 

বৈতালিকেরা গাহিতে লাঁগিল,-প্রতিসনাথ অঙ্গবান্ অনঙ্গ ধেমন 

বদস্তকে লইয়! বনবিহার করিয়া! থাকেন, সেইরূপ আপনিও চতুরজগ- 
বলান্বিত হইয়া গ্রীতি সহকারে কোকিলকুজিত বিদ্দিশাতীরোদ্ানে মধু- 

কাল যাপন করিতেছেন। আর আপনার বিজয্নকরিকুলের আলানন্বরূপ 

বরদাতীরজ বৃক্ষপকলের সঙ্গে আঁরমস্তকও অবনত হইতেছে ।” 

তাহারা আবার গাহিয়া উঠিপ,--হে শ্ররোপম ! দণডদ্বারা তোমার 

বিদর্ভর!জলক্ষ্মীর অধিকার ও পাঁরঘবাছদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণের কুক্সিনীহরণ, 

বীরগ্রীতিহেত পিতগণের রচিত এই ভয় চরিত্রগাথা বিদর্ভবাসি- 

গণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে |” 

রাজা তখন বয়স্তের সহিত অগ্রন্র হইতে হইতে বলিতেছিলেন, 

_-"ছুলভ্সমাগমা তিরাকে চিন্তা বরিয়া এবং বিদর্ভাধিপাতির পরাজন 

শুন ধারাধিহত আহপফুল মরোংজর ভ্তায় আনার মন হঃখ ও 

স্ুথ উভরই অনুভব করিতেছে ।” 

বিদূষক উত্তর দিলেন,__পতুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে, কারণ, মহি- 

ধীর আদেশে পরিব্রাজক আজ নালবিকাকে বিবাহবেশে সাঞ্জাইয়া- 

ছেন। তাহাতে মনে হইতেছে, মহিষী তোমার অভিলাষ পূর্ণ 
করিবেন ।” হি 

রাজা মঠিষীর পূর্বাচরণ ম্মরণ করি তাহা অসন্তব নহে বলির! 
মনে করিতে লাগিলেন। এই স্ময়ে গরতিহারী রাণীর অভিগাষের 

কথ! গানাইয়া কহিণ,--“মহিষা মহারাজের সহিত শ্বর্ণাশোকের 

কুছমশোতা দেখিবার জন্য মাণবিক! প্রস্থৃতি পরিজনের সহিত 

প্রমদবনে অপেক্ষা করিতেছেন ।৮ 

রাজ: তখন স্ষ্চিত্তে বিদূষক ও প্রতিহারীর সহিত সেই দিকে অগ্র- 
সর হইলেন। 
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প্রমদবনে প্রবেশ করিয়। বিদূষক কহিলেন,--“পথে ! প্রমদবনে 

বসন্তের যৌবন ষেন ফুরাইয়! আমিতেছে 1 

রাজ! উত্তর দিলেন,--পতাহ! সত্য বটে । সন্দুখস্থিত বিকী্প 

কুরুবকফল ও সহকারকে দেখিয়া বসন্তের গত প্রায়যৌবন বুঝিয়া আমার 

চিত্ত উৎকন্ঠিত হইতেছে | 

তাহার পর তাহারা ন্বর্ণাোশোকের নিকট অগ্রসর হইলে বিদুষক 

তাহার বপুব্বশোভা দেখিয্া বলিয়া উঠিলেন)১__দেখ, কুম্ুমস্তবকে 
ভূষিত অশেকটিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, কে যেন ইহাকে স্ুবেশে 

সাজাইয় দয়াছে।” 

রাজ ডন্তর দিলেন)_”এই অশোকতরুর কুস্থমবিকাশে বিলম্ব 

হওয়াই উচিত হইয়াছে । কারণ, এক্ষণে বুঙ্টি অপুব্বশে।তাই ধারণ 

করিয়াছে। বসম্তাবভবস্থচিত সকল অংশাকতরুরই ঝকুন্ুমরাশ এই 

দোহদলব বৃক্ষটকে যেন আশ্রর কগিয়াছে ।* 

বদূষক কহিলেন,_“মহিষী আজ মালবিকাকে নিকটে রাখিবেন 
বলিয়।ই দমনে হইতেছে |” 

সেই সময়ে ধারিণী ও মাল(িবকাঁকে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিলেন, 

'নম্ধু, দেখ, বিনক়নত্রা দেবী প্রিয়ার সহিত বন্নতীর ন্যাক 

বিস্তৃতকরূকমলা রাজলক্মাসহ আমার অভ্যথনার জন্ত অবষ্থিতি 
করিতেছেন।”? 

মৃহিষী মালবিকা প্রভৃতিকে লইয়া মহারাজের জন্য স্বর্ণাশোকের 

তলে অপেক্ষা করিতেছিলেন । মালবিকার হৃদয় হর্য ও উদ্বেগে 

আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,--“ আমার 

এই কৌতুকবেশবিভ্তাসের কারণ জানিয়াও আমার হৃদয় পল্মপত্রের স্তার 

কাপিতেছে। আমার বামচক্ষুও ল্পন্দিত হইতেছে 1” 



১৮৮ কবিকথা । 

বিদূষক বিবাঁহবেশে সঙ্জিতা মালবিকাঁর রমণীয় শোভার কথ রাজার 
নিকট প্রকাশ করিলে, রাজ! বলিতে লাগিলেন,__“সখে, আমিও তাহা 
লক্ষ্য করিতেছি, অনতিলহিদুকুনিবাসিনী অনেকাভরণযুত1 প্রিয়াকে 
উদয়োনুখ জ্যোতল্গান্বিতা ও ছিমমুক্তনক্ষত্রপরিশোভিতা চৈত্রবিভাবরীর 
ক্টায়ই বোধ হইতেছে ।” 

সেই সময়ে মহিষী অগ্রসর হইয়া! রাজার জয় উচ্চারণ কাঁরয় তাহাকে 
অভিবাদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদুষকও বাণীর শ্রীবাদ্ধ কামন! 
করিয়া উঠিলেন। পরিব্রাজকাও রাজার জয় উচ্চারণ করিলে রাজাও 
তাহাকে আঁভিবাদন করিলেন। 

মহিষী শ্মিতবদনে রাজাকে কঠিলেন,_-“আমরা এই শরুপীজনসহায় 
অশোককে আধ্যপুভ্রের সঙ্কে "গৃহ স্থির করিয়া ছ।”, 

রাভা উত্তর করিতে ন,_প্যে অশোকটি বসন্তলক্ষীর নিশ্নোগ অবজ্ঞা 
করিয়া পুষ্পোদগষ ছারা ভোমাপ্র যত্রের আদর করিরাছে, সেযে তোমার 
এরূপ সৎকারের পাত্র হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? 

বিদুষবের মনে কিন্তু মা্বিকাঁর কথাই উদ হইভেছিল। ভিনি 
রাজাঞ্চে বলিগা উঠিলেন,-” সখে, বিশ্বস্তনে এহ তরুণীর গ্রতি 
নিরীক্ষণ কর।" 

তখনও প্ধ)স্ত মহ্ঘী. মাপবিকাদমপণর বথ। ব্যক্ত করেন নাই, 
সেইজন্য খিদুষক কাহঞ্কে নিকষ করতেছেন জানিণার ইচ্ছায় তাহাকে 
কহিলেন, “কোন্ তরুণীটির কথা বলা হইতেছে?” 

চতুর বিদুষকও উত্তর দিলেন,_"আমি স্বর্মাপোকের কুদমশোভার 
কথাই বদিতেছি।» 

আজ মাক্বিকাকে নিকটে থাকিয়াও ছ'ড়াছা'ড় দেখিনা রাজা কষ্ট 
অনুঙ্জব করিতে লাগিলেন, এবং তান মনে মনে বলিতে ছলেন,__ 
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শচক্রবাকচক্রবাঁকীর ন্যায় আমার ও প্রকার পক্ষে রজনীদম! ধারিণী 

মিলনের বাধ! জন্মাইতেছেন |”, 

এই সময়ে কঞ্চকী আপিয়া জানাইলেন যে, মন্ত্রী বলিয়। পাঠাইয়াছেন, 

বিদর্ভ হইতে প্রেরিত শিল্পকারিক1 দুইটি পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায়, মহা- 

রাজের সহিত সাক্ষাতের জন্ত পাঠান হয় নাই। এক্ষণে তাহাদিগকে 

পাঠান যাইতে পারে। ন্বতরাং এই বিষয়ে মহারাজের কিরূপ অনুমতি 

হয়, তাহাই জানিতে চাহেন। 

রাজা তাহাদিগকে লইয়া! আসিতে আদেশ দিলে, কঞ্চুকী তথা হইতে 

প্রস্থান করিয়! আবার তাহাদিগকে লইয়! আমিলেন। 

শিল্পকারিক দুইটি সঙ্গীত শিক্ষা! করিয়াছিল । রাজার নিকটে 

ষাইতে তাহাদের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠায়, ভাহারা ভবিষ্যৎ সুখের আশা 

করিতেছিল। বাঙ্গ তাহাদিগকে সঙ্গীতনিপুণ! জানিয়। মহিষীকে তাহাদের 

একটিকে সহচরীস্বরূপে লইতে বলিলেন । 

মহিষী মালবিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-প্তুমি ইহাদের মধ্যে 

কাহাকে লইতে চাহ ?” 

মহিষার কথা শুনিয়া শিল্পকারিক! দুইটি মালবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়! তাহাকে তাহাদের রাজকন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিল। মালিক! 

'ও পাঁরত্রাঞ্মিকা তাহাদিগকে পূর্বেই চিনিতে পারিয়াছিলেন । শিল্পকারিক 

ছুইটি মালবিকাকে তাহাদের রা্গকন্তা বলিয়! ব্যক্ত করিণে, সকলেই 
বিশ্রিত হইয়া! ঈঠিলেন। রাজ! তাহাদিগকে মালবিকার পরিচন্ন জিজ্ঞাস! 

করিলে, তাহার! তাহাকে মাধবদেনের কনিষ্টা ভগিনী বলিয়া! পরিচয় 

দিল। 

শুনির! রাণী কহিলেন,-”৮'তাহ! হইলে আমি দেখিতেছি, চক্দনকে 

পাছকাকারে দু'ষত করিয়াছি।” 
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রাজ! মালবিকার এরূপ ছর্দশার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, তাহারা 

বলিল,_-“মাধবসেন যজ্ঞসেনকর্তৃক বশীভূত হইলে অমাত্য হ্বমতি ইহাকে 

লইয়! আসেন, তাহার পর আমর! আর কিছু অবগত নহি 1» 
তখন পরিব্রাজিকা কৌশিকী সমস্থ ঘটনা! বলিতে আরম্ভ করিলেন, 

এবং তিনি আপনাকে স্থমতির ভগিনী বলিয়াও পরিচয় দিলেন। শিল্প- 

কারিকারাও তাহাকে চিনিতে পারিল এবং তাতার্দিগকেও সকলে 

তাহাদের আগ্তবর্গ বলিয়াও জানিতে পারিলেন। 

পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন,--«“মাধবসেনের এপ অবস্থা ঘটিলে 

তাহার অমাতা ও আমার অগ্রঙ্গ সুমতি আমার সহিত মালবিকাঁকে 

লইয়া! মহারাজের সহিত সম্বন্বস্থাপনের জন্য বিদ্িশাভিমুখে আলিতে- 

ছিলেন ) পথিমধ্যে আমরা এক বণিক্সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হই! 

কতকদূর আসিয়া এক অরপ্যমগ্যে বণিকের! বিশ্রামলাভে “বুত্ত হইলে, 
শিথিপুচ্ছধারী তৃণীরবন্ধ ধন্ুর্ধর একদল দন্যু বণিকৃদিগকে আক্রমণ 

করিল। বণিক্সম্প্রদায় কিছুকাল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়! অবশেষে 

পলায়ন করিতে বাধ্য তয় । অগ্রজ কাতর মালবিকাকে দশ্্াহস্ত হইতে 

উদ্ধারের ইচ্ছা নিজ প্রাণ দিয়া ভর্ভখণ পরিশোধ করিলেন। আমিও 

সে সময়ে মুচ্ছিতা হুইয়া পড়ি। সংজ্ঞালাভ করিয়া মালবিকাকে আর 

দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর ভ্রাতদেহের অগ্রিসংস্কারের ** কাষায়” 

বন্্র ধারণ কয় বিদ্বিশায় উপস্থিত হই । মালবিকাও বীরসেনকর্তৃক 

দন্যুহত্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিয়! দেবীর নিকট প্রেরিত হন ।৮ 

এই অপূর্ব আখ্যান শুনিয়া! রাজা, সুমতির দেহত্যাগের কথায় পরি- 

ব্রাজিকাকে বলিতে লাগিলেন,_-“মরণশীল প্রাণিমাত্রেরই এইরূপ অবস্থা 

টয়! থাকে, মহাত্মা স্থুমতি ভর্তৃধগ পরিশোধ করিয়াছেন এবং আপনার 

কাষার়বন্ত্রধারণও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ।” 



মালবিকাগ্রিমিত্র । ১৯১ 

রাজা এক্ষণে কি করেন, মাঁলবিকা মনে মনে তাহাই ভাবিতে- 

ছিলেন। 

রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,--'“মালবিকারও অধঃপতনে 

পদে পদ্রে অবমাননাই সার হইয়াছে । কারণ, দেবীপদবাচ্য রাজকুমারীকে 

ধে কৌশেয় ত্সনের স্নানীয় বস্ত্রে পরিণতির ন্তাঁয় পরিচারিকাবু্তি পর্য্যন্ত 

সুজ হইয়াছে 1” 

মহিযী তথন পরিব্রাজিকাকে কহিলেন,--“মালবিকার পররচয় না 

দেওয়া আপনার পক্ষে ভাল হয় নাই।” 

পরিব্রাজিকা উত্তর করিলেন, _-”"একটি বিশেব কারণে এ কথা 
গোপন রাখা হইয়াছিল। মাঁলবিকার পিতা জীবিত থাকিতে একজন 

সন্ন্যাসী আমার সমক্ষে ইহার সম্বন্ধে আদেশ করেন যে, ইনি এক 

বৎসর পরিচারিকাবুত্তি অবলম্বন করির! পরে অনুরূপ পতিলাত করিবেন। 

সেই জন্য আপনার শুশ্রুযায় আপনার সাধু বাঁক্য সফল হওয়ায় কাল- 

প্রতীক্ষা করিতেছিলাম |” 

তাহার পর রাজ! বিদর্ভ সম্বন্ধে এইক্ধপ ব্যবস্থা কত্রিলেন যে, বিদর্ভ 

রাজ্য বরদার উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হুইবে, এবং যজ্তসেন ও 

মুপনবসেন উভয়েই সেই হুইটি পৃথক্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। রাজ। 
কঞ্ুকীর বার! মন্ত্রিপরিষদের নিকট সে কথা বলিয়া পাঠাইলে, তাহারাও 

তাহাতেই অনুমোদন করিলেন এবং মন্ত্রিপরিষদ ও পূর্ব হইতেই তাহাই 

স্থির করিয়। রাঁথিয়াছিলেন। 

কঞ্চকী মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের কথ! নিবেদন করিয়া বলিতে 
লাগিলেন,--পদ্বিধ! বিভক্ত রাজপ্রীকে বহন করিয়া এক্ষণে তাহারা ছুই 

জনে রথযোজিত অশ্বদ্ধয়ের নায় পরস্পরের অভিভবে নির্বিকার হইয়া 
আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে থাকুন | 



১৯২ কবিকথা । 

তাহার পর বিদর্ভের ব্যবস্থা বীরসেনকে লিখিয়। জানাইবার জন্ত 

রাজ কঞ্চুকীর দ্বার! মন্ত্রিপরিষদকে বলিয়া পাঠাইলেন। 
কিছুক্ষণ পরে কঞ্চুকী রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া নিবেদন 

করিলেনঃ__-«“মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্র একখানি সোপহার পন্র 

পাঠাইয়াছেন।” 

এই বলিয়া তিনি সেই সোপহার পত্রখানি রাজার হস্তে প্রদান 

করিলেন। রাজা পরিজন দ্বার! পত্রথানি খুলিয়া লইয়া পড়িতে 

লাগিলেন,__ 

শন্বত্তি | যজ্ঞশাঁল! হইতে সেনাপতি পুষ্প মত্র বিদিশানগরীস্থ আয়ুদ্মান্ 
পুক্র অগ্রিমিত্রকে সন্গেহে আলিঙ্গন পুর্ববক জাঁনাইতেছেন সুবিদ্দিত হউক, 

আমি রাজযক্ঞে দীক্ষিত হইয়া রাজপুভ্রশতপরিবৃত কুমার বন্থমিত্রকে 

রক্ষক নিযুক্ত করিয়। বখসরমধ্যে প্রত্যাগমনের নিয়মে ষে অশ্বটিকে 

বন্ধনমুক্ত করিয়। ছাড়িয়। দিয়াছিলাম, সেই যজ্জীয় অশ্বটি পিদ্ধুনদের 

দক্ষিপতীরে বিচরপের সময় অশ্বারোহী যবন*সন্ত কতক ধৃত হয়, তাছার 

পর উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধনুধর বসুমিত্র শক্র- 

পক্ষকে পরাজিত করিয়া! সেই সজ্জিত অশ্বটি ফিরাইয়। আনিয়াছেন। 

আমি, এক্ষণে পত্র অংশুমানকর্তৃক প্রত্যান্গত অশ্বে সগর যেমন 

করিরাছিপেন, সেইক্প হন্ঞানুষ্ঠানেরহই আতিগাষী হইয়াছি। সেইজন্ত 
আপনি কালবিলম্ব না করিয়া! অক্রোধচিত্তে বধূদিগের সহিত যজ্ঞদর্শনে 

আগমন করবেন।১ 

পাঠ শেষ করিয়া রাজ! বলিলেনঃ--“ অনুগৃহীত হইলাম |” 

পরিব্রাজিক1 বলিয়া উঠিলেন,--"রাজদম্প তী এক্ষণে পুত্রের বিজয়- 

বার্থায় নুখী হইলেন।” 

তাহার পর তিনি মহ্যীকে লক্ষ্য করিয়! বলিতে লাগিলেন,--*শ্বামীর 



মালবিকাগ্রিমিত্র । ১৯৩ 

জন্ত আপনি প্রশংসনীয় বীরপত্রীগণের অগ্রণী হইয়াছেন, আবার পুত্রের 

নিমিত্ত 'ৰীর প্রস্থ এই আখ্যাও লাভ করিলেন |” 

মহ্ষী উত্তর দিলেন,__“আমার পুত্র পিতার অনুব্ধপ হওয়ায় আমি 

ঘারপরনাই আনন্দলাভ করিয়াছি ।” 

রাজাও কথ্ুকীকে লক্ষ্য করিয়! কহিলেন,--“কেমন? করিশিশু 

যুখখপতি মাতঙ্গেরই অন্থকরণ করিয়াছে ত ?”? 

কঞ্চ কী উত্তর করিলেন,__“মহারাঁজ, কুমারের এইক্নপ বীর্ধ্যপ্রকাশে 
আমাদের চিত্তে কিছুমাত্র বিশ্ময় জন্মে নাই ঃ কারণ, ও্ব্ব হইতে বাড়বা- 

নলের উৎপত্তির স্তায় মহারাজ হইতেই তাহার উত্তব হইয়াছে ।” 

তাহার পর রাঁজ। যজ্ঞসেনের শ্তালক প্রভৃতি বন্দীদিগের মুক্তিদানেরও 

আদেশ প্রদান করিলেন । 

মছ্ষী ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে পুজ্রের বিজয়সংবাদ 

প্রদানের জন্ত প্রতিহারী জয়সেনাকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়। 

দিলেন। 

যাইবার সময় রানী চুপে চুপে জরসেনাকে বলিয়া দিলেন,--“আমার 

নাষ করিয়া ইরাবতীকে ৰলিও যে, আমি অশোকদোহদের অন্য মাল- 

'িকধসর্বকট একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আবার তাহাকে 
উচ্চৰংশীয়। আনিয়া বলিতেছি, যেন আমি সত্যত্রষ্ট না হই।” 

প্রতিহারী মঞ্ষীর টর্চ অস্তঃপুরে গমন করিয়। আবার কিছু পরে 

ফিরিয়া আসিয়া! বলিল,-“কুমারের বিজয়সংবাদ শুনিয়া অস্তঃপুত্র- 

বাসিনীর! আমাকে আভরণ পারিতোধিকে একটি সিন্দুকের স্তায় করিয়! 

'তুলিয়াছেন।”” 

মছ্ষী কহিলেন,_“ইছাতে আশ্চর্য্য কি, পুজের বিজয়লাভ আমার 
ও'তাহাদের সাধারণ সৌতাগ্যই বলিতে হইবে ।” 

১৯০ 



১৯৪ কবিকথা । 

তাহার পয় প্রতিহারী চুপে চুপে মহিষীকে বলিল,__“ইরাঁবস্তী 
আপনার প্রতিজ্ঞার অন্তথা করিতে নিষেধ করিয়াছেন ।” 

মহিষী ধারিণী পরিব্রাজিকাকে বলিতে লাগিলেন,_-“ম্থষতি প্রথমে 

যে সংকল্প করিয়াছিলেন, সেই সংকল্পপূরণের জন্ত আপনার অনুমতি 

লইয়া মালবিকাকে আজ আর্্যপুজের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছ' 

করিতেছি ।” 

“পরিধাজিকা উত্তর দিলেন,--আপনি এক্ষণে ইহার সম্বন্ধে 

যাক! ইচ্ছা! করিতে পারেন 1৮ 

মতিধী তখন মালবিকার হম্তধারণ করিয়া রাজাকে বলিলেন, 

“প্রির়সংবাদের অন্ররূপ এই পারিতোধিকটি আর্ধ্যপু্র গ্রহণ করুন।৮ 
মহিষীর কথায় রাজা। কিছু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মাল- 

বিকাঞে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ ন! করার, মহিষী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, _ 

“আর্যযপুজ কি আমায় অবজ্ঞা! করিতেছেন ? 

বিদূষক উত্তর দিলেন১_-“তাহ। নহেঃ তবে লোকব্যবহ্ার এইবূপই 
বটে। নূতন বরের লজ্জাতুরই হইয়.থাকে 1৮ 

রাজা বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিদুষক বলিতে লাগিলেন, 

“দেবীর প্রণয়পাত্র ও তাহাকর্তৃক দেবীনামে অভিহিতা মাল্থকাকে ' 

যহারাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ।” 

মহিষী উত্তর দ্রিজেন,_-“'এই রাজকন্যা কুলগৌরবেই দেবীপদবাচ্যা, 

পুনরুক্কি নিশ্রয়োজন ) 

পরিব্রাজিক কহিলেন্,--“তাহা যথার্থ নহে; কারণ, আকরসমুৎপন্প 

শ্রেষ্ঠরত্বের কাঞ্চনের সহিতই সংযুক্ত হওয়া উচিত ।” 

মহিধী কথায় কথায় মালবিকার অবণুঞ্ন বন্ত্র আনাঁইতে বিস্বৃত 

হওয়ায়, গ্রতিহারীকে তাহ! আনিতে বলিলে, প্রতিহারী লইয়! আমিল। 



মালবিকামিমিত্র । ১৯৫ 

তথন মহিধী মালবিকাকে অবগুষ্ঠনবতী করিয়! রাজাকে গ্রহণ করিতে 

বলিলেন। 

রাজাও “আমর! চিরদিনই তোমার শাসনানুবন্তী”' এই বলিয়। 

মালবিকাকে গ্রহণ করিলেন। 

বিদৃষক মহিষীর উদারতার প্রশংস। করিতে লাগিলেন । 

সেই সময়ে মহিযীর ইঙ্গিতে পরিজনেরা মালবিকার নিকট অগ্রসর 

হই! “রাজ্জীর জয় হউক”, বলি! অভিবাদন করিল। 

মহ্ষী পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
_-ইা' তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে। কারণ, ভর্তৃবংসলা সাধৰী 
মহিলারা সপত্বীর সহিতই পতিসেবা করিয়া থাকেন। সমুদ্রগামিনী 
নদী অন্য সরিতদিগকে সঙ্গে লইয়াই সাগরপ্রান্তে উপস্থিত হয় ।” 

এই সময়ে নিপুণিকা উপস্থিত হইয়া রাজাকে জানাইল»--ইরাবতী 
বলিয়া পাঠাইয়াছেন, মহারাজের অনুনয় উপেক্ষা করিয়া! তিনি হে 

অপরাধিনী হইয়াছেন, পৃর্মনোরথ মহারাজ এক্ষণে তাচার সে অপরাধ 

ক্ষমা! ককুন ।”” 

মহিষী উত্তর দিলেন,_দ্মহারাঁজ অবশ্তই তাহার প্রতি প্রসন্ন 

হইবেন ॥? 

তাহার পর পরিব্রাজিক1 মাধবসেনের নিকট গমন করিতে অভিলাষ 

করিলে, মহিষী তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। রাজাও স্বীয় পত্রে 

মাধবসেনকে পরিব্রাজিকাঁর সম্তাষণাদি জানাইবেন বলিলে, পরিব্রাজিকা! 

অবশেষে তাহাদের স্নেহবন্ধনে 'আাবন্ধ হইয়া রহিলেন। 

মহিষী রাজাকে তাহার জন্ত আর কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, 

রাজ! উত্তর দিলেন,-_“তুমি নিত্য প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাই হৃদয়ের 
একমাত্র অভিলাষ । আর, অগ্নিমিক্রের রাজত্বে গ্রজাগণের অভীষ্টলাভ 



১৪৯৩৬ কবিকথা । 

ঘটুক” তদ্বধি রাজা আমির (কপ্রজাপালনে রত থাকিয়া বথারীতি 

রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । 

উন্নত শৈল হইতে সমুডূতা মহানদী হেমন ক্ষুত্র কু ন্দীগুলিকে 

লইয়া! সমুদ্রের সহিত মিশিয়া বায়, লেইর্প মহাঁকু লপ্রস্থতা উদ্দারহৃদয়া 

নারী প্রধানা সপত্বীগণের হাত ধরিয়৷ পতির সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। 

মহিষী ধারিলীর রাজ! অগ্নিমিত্রে মালবিক! সমর্পণ তাহাই প্রতিপাঙ্গন 

করিতেছে । 







মহাবীর-চরিত । 
(১) 

একটি ক্ষুদ্রকায় পর্বতের নিকট ঘনসংবদ্ধ তরুরাজি মেঘমালার স্তায় 

দেখা ষাইতেছিল) তাহাদের তলদেশে মুগকুল শ্বচ্ছন্দতাবে বিচরণ করিতে- 

ছিল পক্ষিগণ শাখায় বসিয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল ; অদূরে 

পরিভ্রসপিল! জাঙ্কবী কুলুকুলু শ্বরে বহিয়া যাইতেছিলেন। এই পরম 
রমণীয় স্থান্টির নাম দিদ্ধাশ্রম ; এখানে পৃর্ধে বামনক্বপী বিষু। বাস 
করিতেন, পরে উহ মহধি বিশ্বামিত্রের আশ্রমস্থল হইয়! উঠে । বিশ্বামিত্র 

কৌশিকীপরিবেষ্টিত হিমারণা পরিত্যাগ করিয়!, সিদ্ধিলাভের জন্তই 

সিদ্ধাশ্রমে আগমন করেন। যক্ষরক্ষোগণের উপদ্রবে ষজ্ঞবিঘ্ব ও তপোবিদ্ধ 

ঘটায় মহধি বিদ্রনাশের জন্য অযোধ্যাধিপ মহারাজ দশরথের নিকট 

হইতে তাহার পুভ্রৎ্ন র'মলক্ণকে চাহিয়া আনিলেন। এ দিকে মহির 

ষজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মিথিলাধিপতি রাভ্রধি জনকের কনিষ্ঠ রাজ1 কুশধবঞজ 

রথারোহণে জনককন্ত1! সীতা ও উর্দিলাকে লইয়া দিন্ধাশ্রমের অভিমুখে 

অগ্রদর হইলেন। 

পথে আদিতে আসিতে রাজ! কুশধবজ সীত| ও উন্দিলাকে চতুর্থ 
মেধ্যাগ্ি, পঞ্চমবেদ, জঙ্গম তীর্থ ব! মুত্তিমান্ ধর্দের হ্যায় মহুবি বিশ্বামিত্রকে 

শ্রদ্ধাসহকারে মনে মনে প্রণাম করিতে বলিলেন। রাজকন্ারাও সঙ্গে 

সঙ্গে পিতৃব্যের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। 

সারথিও বিশ্বামিত্রের অলৌকিক ব্যাপারমকল ম্বরণ করিয়া বলিতে 

লাগিল,--“ধীহার দ্বার! ত্রিশস্কুর সশরীরে ব্বর্থলাঁভ, শুনঃশেফের পরিজ্রাণ 

ও রম্তার পাষাণত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি যে খধিগণের 



২৬ '  কবিকথা। 

মধ্যে মহত্বে শ্রেষ্ঠ, এ কথা কে অন্বীকার করিতে পায়ে ? আবার বঙ্গা্গির 

বাঞ্চিভ শাস্তিলাভে সমর্থ তপন্তেজের আধার, নিজ চেষীয় লব্ববাহ্মণ, 

বিস্তানিবাস সেই গুরু বিশ্বামিত্রের সহিত কুটুম্বব্যবহারে আপনারাও 
এ জগতে গৃহস্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন ৷” 

রাজ সারথির সত্য বাক্যের জন্ত তাহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন, 
“এই সাক্ষাৎকৃতব্রহ্ম সত্যসন্ধ ভগবান্ মহর্ধিগণের সহিত সম্পর্কে প্রকট 
কল্যাণই লাভ হইয়া থাকে । ইহাদের স্িত একবারমাত্র ব্দালাপনে 

অজ্ঞানান্বকাঁর বিদুরিত হইয়া যায়, অপরিসীম শক্তিলাভ হয়, এবং ইহকাল 
ও পরকালে মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ইহাদের সঙ্গ এক অপূর্ব 

মহিমা বিতরণ :করে «এবং ইহাদের প্রসন্ন বাক্যে অপরিমেয় ফল প্রচ্ত 

হয়।” 

রথ ক্রমে অগ্রসর হইলে, আশ্রমের শ্থ্ামশোভা তাহাদের নয়নপঞ্থে 

নিপতিত হইল, এবং তাহারা রামলঙ্গ্ণের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকেও 

তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য অবন্থিত দেখিতে পাষলেন। সারথি রাজাকে 

তাহ। লক্ষ্য করিতে বলিলে, রাজা কন্তাছুয়ের স্থিত রথ হইতে অবতরণ 

করিলেন) এবং অন্চরবর্গ যাহাতে আশ্রমসীমা অতিক্রম না করে, তজ্জন্ত 

সারথিকে উপদেশ দিলেন। পরে আপনারাও ধীর ধীরে আশ্রমমধ্যে 

প্রবেশ করিলেন। 

মহধি বিশ্বামিত্র তখন মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে, কিরুপে 

উভদিনে রাঙ্গসনাশরুপ মঙলল্ক্রিয়া, রাম-জীতাপ পরিপণয় এবং নিজের 

যজ্ঞানষ্টান যজ্পনন করিবেন। তন্িনন জগতের কল্যাণকাহনায় রামরপী 

ভগবান্ বিষ্ুুর অদ্ভুত চরিতরসকলের প্রবর্তনার বিষয় স্মরণ করিয়া! তিনি 

পুলকিত হইয়া উঠিতেছিলেন। 
সেই সময়ে সীতা ও উর্দ্িলার সহিত কুশধবজকে উপস্থিত দেখিতে 



মহাবীর-চরিত। ২০১ 

পাইয়া মহর্ষি তীহাদের অভ্যর্থনার উদ্ভত হইলেন এবং বলিতে 

লাগিলেন,--"রাজা জনক ফজ্তানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত "খাকিলেও আচারানুসারে 

তাঁহাকে আঁমাঁর যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া সীতা ও উর্শিলার সহিত কুশধবজকে 

পাঠাইবার জন্ক সংবাদ দিয়াছিলাম 3 এক্ষণে দেখিতে ছ, প্রিয়ন্থহৎ আমার 

অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন ।” 

কুশধ্বজকে আগত ও বিশ্বামিত্রকে তাহার অভ্যর্থনার জন্য উদ্ভত 

দেখিয়া রামলক্ষরণ কহিলেন,_-“ভগবন্, কোন্ মহ্থাম্্ার অভ্যর্থনার জন্য 

আপনি একপ ব্যগ্র হইতেছেন ?”? 

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,_-”তোমর! বিদেহাধিপতি রাজধি নিমিজনক- 

বংশীরদের কথা শুনিয়! থাকিবে । জ্ঞানবয়ঃ প্রবীণ রাজা সীরধ্বজ এক্ষণে 

সেই বংশের উত্তরাধিকারী; ইছাকে যাল্তবন্ক্য মুনি সমগ্র শুরু যভূর্ক্েদ 
অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।” 

রামলক্্মরণ বলিলেন, _*গুনিয়াছিঃ ইহার গৃহে নাকি মাহেশ্বর ধনু 
এবং অযোনিজা কন্যা! আছে ।” 

বিশ্বামিত্র উত্তর দ্রিলেন,-“তাহ! সত্য বটে, রাঁজা সীরধ্বজ নিজে 

ষক্তে প্রবৃত্ত হওয়ায়, আমার যজ্ঞের নিমন্ত্রণরক্ষীর জন্য কনিষ্ঠ কুশধবজকে 

পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমরা এই রাজশ্রোব্রিয়ের সহিত বিন্য়নত্র 

ব্যবহার করিবে ।* 

রামলক্ষমণ বিশ্বামিত্রের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন । রামলক্মণকে 

দেখিয়! রাজা কুশধ্ব বলিতেছিলেন,-_“স্বাভাবিক পুণাশ্রীতে শোভমান, 
কতোপনয়ন এই রাজন্তবালক দুইটি কে? নবীনবয়স্ক এই ক্ষত্রিয় 

ব্রহ্মচারী ছুইটির মুর্তিকি রমণীয় ! চূড়াচু্ধিত কক্কপত্রযুক্ত শরপরিপূর্ণ 
তৃণীরদ্বয় পৃষ্ঠের উভয় পার্খে বহন, ভম্মপূত বক্ষঃস্থলে কুরুচম্খ্ন ধারণ, 
মৌর্বমেখলায় বন্ধ মঞ্জিঠারঞিত অধোবাস পরিধান, একহস্তে ধনু ও 



২০২ কবিকথা । 

অন্ষস্থত্রবলয় এবং অপর হস্তে অশ্বখদণ্ড গ্রহণ করিয়! ইহার! অতীব 

সুন্দর বলিয়াই প্রতীত হইতেছে? । 

সেই সৌম্যদর্শন রামলক্ষণের প্রতি সীতা ও উন্দিলার চিত্ত ও চক্ষু 

আকৃষ্ট হইল। 

তাঁগার পর রাজা কুশধবজ অগ্রসর হইয়! ষহধিকে অভিবাদন করিলে, 

বিশ্বামিত্র তাহাকে আলিঙ্গন করিস কহিলেন,__“পুত্রতুল্য তোমাকে 

গৃহাগত দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আরব্ধষজ্ঞ বিদেহাধিপতি ও 
জনকবংশের কুলপুরোহিত গৌতম শতানন্দ স্থখে আছেন ত ?” 

রাজা উত্তর দিলেন,--“আধ্য ও পুরোহিত শতানন্দ উভয়েই সুখে 

আছেন। ধাহার সভিত আপনি কুটুম্বব্যবারে সংবন্ধ, তাভার অমঙ্গল 
কোথা ?”” 

সীত1 ও উন্দিলা মনিকে প্রণাম করিলে, রাজ! তাহাদের পরিচয় 

দিয়া কহলেনঃ_-“এটি সীতা, লাঙ্গলকর্ষণে ইনি যজ্দরভূমি হইতে সমুখিতা 
হইয়াছিলেন, আর অপরটি জনকাত্মজা উন্ন্িলা 1” 

বিশ্বামিত্র তাহাদের মঙ্গলকামন! করিলেন । 

লক্ষণ রামচন্তরকে সীতার বিন্বয়করী উৎপত্তির কথা লক্ষ্য করিতে 

বলিলেন। রামের চিত্ত তখন সীতার প্রতি ধাবিত হুইতেছিল, তখন 
তিনি বলিতে লাগিলেন,--“দেবধদ্র হইতে ধাহার উৎপত্তি, পিতা ধাহার 

্রহ্মবাঁদী নৃপ, সাভার প্রসন্ন ও উজ্জল মুক্তি আমার যে ন্সেহাকর্ষণ করিবে, 
তাহাতে বৈচিত্র্য কি ?” 

রাজা রামলক্ষ্রণের কথা জিজ্ঞাস! করিয়া মহধিকে কহিলেন, _- 

পতগবন্, ধর্মান্ুসারী আবিভূর্ত প্রতাপ ও বিক্রষের স্তায় আপনার অন্থ- 
প্রত এই ক্ষত্রিয় ব্রক্চচারী ছইটি কে?” 

বিশ্বামিত্র 'াহািগকে দ্বশরথপুত্র রামলক্্মণ বলিয়া! পরিচয় দিলেন । 
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রামলক্মণ তখন বিনয়সহকারে অগ্রসর হইয়া রাজ! কুশধ্বজকে অতি- 

বাদন করিলেন। 

রাজ! তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “অস্ত দঙগরাজ 
দশরথতনয়ের সাক্ষাৎ লাভ হইল। রঘুবংশ ব্যতীত ইহাদের জন্ম আর 
কোথ! হইতে হইবে? ক্ষীরসমুদ্র ভিন্ন অন্য কোন্ স্থানে চন্দ্র ও কৌন্তভের 
উৎপত্তি হইতে পারে ? আমরা এই শ্রুতিমধুর কথ! শুনিয়াঁতি বটে, 
মহারাজ দশথ বহুকষ্টে খয্মশলের পুজা করিয়া পুণ্যশ্ীপম্পন্ন চারিটি 
পুত্র পাভ করিয়াছিলেন? তীহারা এক্ষণে প্রদীপ্তশ্রেয়োলাভের জন্ত ব্রহ্গ- 
চধ্য অন্তষ্টান করিতেছেন। ভগবানের আ'শীন্বাদে ইহাদের কল্যাণ 
সাধিত হইবে বলিয়া আঁশী হইতেছে। সত্য সত্যই রদুবংণীয়দিগের 
উত্কর্ষ দিদ্ধ »ইয়াছে। বেদপারাক্রণ বিধি অনুসারে ভগবান্ বশ বাহা- 

দিগকে দপদেশ প্রপ্নান করিয়া থাকেন, প্রজ্াগণের 'অনন্যসাধাঁঃণ রক্ষা 

ধিকার সর্বদাই ধাহাদিগকে আঁশ্রত্ করিয়। আছে, বৈবন্থত মনুর পৃব্যতম 
বংশে জাত সেই নুপতিনিকরের মহিমা আমাদের বাক্যজ্ঞানের 

অগোচর |”, 

বিশ্বামত্র উত্তর করিলেন,--“তাহা৷ হইলেও অশ্রাস্তপুণ্য কর্ম, পবিভ্র- 
কীত্তি, মহাভাগাবান্ তোমরাই তাহাদিগের গুণকীর্তনে সমর্থ ।” 

তাার পর মহধির কথান্বসারে সকলে আশ্রম-মধ্যে অগ্রসর 

হইয়া একটি বিকল্কত বৃক্ষতলে বিশ্রামলাভের জন্য উপবেশন 
করিলেন। 

এই সময়ে অদূরে 'জগৎপতি রামচন্ত্রের জয় হউক” বলিয়া এক 
ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে সবিন্য়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে 
একটি স্ীমূর্তি দেখিতে পাইলেন; রাজা কুশধবজ মহ্ষিকে “ইনি কোন্ 
পবতা” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন,_-“ইনি গৌঁতমপত়ী 
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অহল্যা। ইহার গর্ভে আঙ্গিরস শতানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অহল্যা 

ইন্্রম্পর্শদোষে গৌতমকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অন্ধতামিআ্র নরকভোগে 

পাষাণত্ব প্রাপ্ত হন; রামভদ্রের তেজে এক্ষণে ইনি পাপ হইতে বিষুক্তি 

লাভ করিয়াছেন ।” 

শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন,--“এই তপনকুলকুমারের কি অপরি- 

সীম শক্ত ও প্রভাব 1" 

দেই সময়ে সীতার হৃদয়ে বিস্ময় ও অন্থরাগের সঞ্চার হইতেছিল। 

তিনি চুপে চুপে বলিতেছিলেন,_-“ইছার প্রভাব স্ত্রকাস্তিরই অনুরূপ 

বটে” 

রাজ! আবার বলিতে লাগিলেন)-রাজধি জনক যদি হরধনু 

আকর্ষণরূপ অনিবার্য পণ না করিতেন, তাহা হইলে পুণ্যতেজ দাশরধি- 

চন্দ্রমা অনুন্ধূপ পাত্র রামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে নিশ্চয়ই অর্পণ 

করিতেন 1”, 

এই সময়ে একটি তাপস উপস্থিত হইয়া বলিলেন,--“বাবণপুরোহিত 

সর্বঘম'র নামে একটি বুদ্ধ রাক্ষন আগমন করয়াছেন । ভিনি রাজকার্যের 

জন্ত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করতে ঢাছেন 1৮ 

সীতা ও উন্মিল রাক্ষসের আগমদের “থ! মনে মনে বিতর্ক করিতে 

লাগিলেন। রামলক্মরণের কিন্তু অত্যন্ত কৌতুক উপস্থিচ হইল। রাজা 
ও বিশ্বামিত্র তাহাকে আঙগিতে বলিলে, তপস্বী সে স্থান হইতে অপশ্থত 

হইয়! রাঁক্ষসটিকে পাঠাইয়া দিলেন । 

লঙ্কাধিপতি রাবণ মাতামহ মাল্যবান্ কর্তৃক নিষিদ্ধ শইয়াও বলপূর্ববক 

সীভাকে হরণ করিয়া পত্বীত্বে বরণ করার ইচ্ছায় সর্ধমায়কে মিথিলা 

পাঠা দেন। সর্বমায় যক্তদীক্ষিত রাঞঙ্জা জনকের নিকট হইতে 

সীতার সংবাদ জানিয়। কুশধ্বজ ও বিশ্বামঝ্ররের নিকট উপস্থি 2 হন। 
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তিনি যখন ইহাদের নিকট অগ্রসর হইতেছিলেন, সে সময়ে রাম- 

সীতা ও লক্ষপ-উন্মিলার মধ্যে অন্ুরাগের সঞ্চার হুইতেছিল। রামলক্ষমণ 

সীতা ও উর্ম্মিলাকে নেত্রন্নিগ্ধকরী অমুতময়ী অগ্রনরেখা বলিয়া মনে 

করিতেছিলেন। আবার কুমারী ছুইটিও রামলক্ষমণের লোচনানন্বকর 

দেহ হইতে আপনাদের দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। 
রাক্ষস নিকটে আসিয়া! সীতার অপুর্ব আকুতি দেখিয়া চমকিত হইয়া 

উঠিলেন, এবং তাহার জন্ত রাঁবপের চেষ্টা যে অন্তার নহে, তাহাঁও মনে 

করিতে লগিলেন। রাক্ষন মছধিকে প্রণাম ও রাজার কুশল জিজ্ঞাসা 

করিলে, তাহারা উভয়ে তাহাকে ম্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বসিতে অনুরোধ 

করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,_-“শিখিলমুকুটমন্তকে পাকশাসন 

যাহার শাসনপালনে ব্যগ্র, আপনার সেই প্রভুর মঙ্গল ত ?” 

সর্বমায় উপবেশন করিয়া প্রভুর মঙ্গলের কথা বলিলেন। তাহার 

পর আবার বলিতে লাগিলেন)--«মহারাজ এইব্প বলিয়া পাঠাইক়্াছেন 

যে, আপনাদের গৃহে যে অযোনিজ কন্তারত্ব আছে, আমি তাহার প্রার্থন। 

করিতেছি। রত্ব ষে কোন স্থানে থাকিলেও তাহা! ইন্ত্রকে পরিত্যাগ 

করিয়া! আমার নিকটেই আসে। আবার কন্ত! যে পরার্থ,. ইহাও 

চিরপ্রসিদ্ধ। সেই জন্ত তাহার প্রদানে আমি আপনাদের বন্ধুশ্রেণী-ভূক্ত 

হইব, এবং পুলস্ত্যাদি খধিগণের সহিতও আপনাদের সম্বন্বস্থাপন 

হইবে ।” 
রাবপের প্রার্থন৷ শুনিয়! সীতা আপনাকে ধিকার দিতে লাগিলেন? 

উর্শিলাও কেন এরূপ ঘটিল, ভাবিয়া ছুঃখিত হইয়া! উঠিলেন । 

লক্ষণ চুপে চুপে রামচন্ত্রকে বলিলেন,_ “দেবী সীতাকে রাক্ষসে 
প্রার্থনা করিতেছে 

গুনিয়! রাম কহিলেন,--“তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সমভাবে অধিকার 
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থাকায় যে কেহ কন্ঠ! "প্রার্থনা করিতে পারে, ব্রহ্মার পপৌত্র জগজ্জয়ী 

রাবণের ত কথাই নাই ।” 

জঙ্গুণ উত্তর করিলেন,_-ণআর্যোর অভিসৌজন্তের জন্ক স্বভাব- 

শক্ত নিশাচরের প্রতিও তাহার সন্মান প্রদর্শনে সঙ্কোচ নাই ; কিন্ত 

এই ব্রাক্ষসাধিপতি রাবণ বেদযার্ণের নাশে আমাদের ক্ষালু তেজ 

অভিভন্ 'করিতেছে। এবং ইক্ষাকুবংশীয় রাজা অনরণ্যকেও বধ 

করিয়াছে ।» 

রাম বলিলেন,__-“শক্র হইলে তিনি বা হইতে পারেন । তাই বলিয়া 

সেই বীর্যাবান অপ্রমেয়তপা অলাধাঁরণ পুরুষকে নীচজনের স্তায় অবজ্ঞা 

করা কদাচ উচিত নছে 1” 

লক্ষণ উত্তর দিজেন,_-“ষে বীরপুরুষের আচার পরিত্যাগ করিয়াছে, 

তাহার আবার বীরত্ব কি? 

রাম বলিলেন,-্বৎল, সে কথা প্ররুত নহে । উচ্চবংশে জন্ম 

গ্রহণ করিয়া, সমস্ত ব্ষিয় অবগত হইয়াও রাবণ্রে এই সকল কার্্যান্ু- 

ঠানে তীহাঁকে ধর্শপথ হইতে ভ্রুই ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ? 

তবে সমস্ত গুণ একাধারে থাকিতে পারে না। কোন কোন বিষয়ে 

তাঁহার দোষ থাঁকলেও, যিনি হেলায় কার্তিকেয়কে জন্প করয়'ছেন, সেই 

ভগবান্ পরশুরাম ব্যতীত রাবণ সদৃশ আঁর কোন্ বীর নিবিবিদ্ধে বিশ্ব- 

বিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?* 

সর্বমায় বিশ্বামিত্র ও কুশ্ধ্বজের কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, 

“আপনার! এ বিষরে কি চিন্তা করিতেছেন? আমি বলি, আমার 

প্রভু «গ.দকবীরের যে বঙ্গে ইন্ত্েপ বজ্র নিস্পেবণে টুণৃবিচুর্ণ হইয়া 
বপগ্র ছু উত্পার্নে তাঁহাকে মটিময় করিয়া ব্রাখিয়াছে, যাঙাতে এরা- 

বতের দ শ্তান্কন পিদ্বল হইয়া যায়, এবং যাহাতে নন্গনদেখতাগণের 



মহাবীর-চরিত | ২০৭ 

গ্রধিত মন্দারমালা শোভা পাইতেছে, তাহাতে ভূমি 9 বীরহ্রীর ন্যায় 

বিশ্রামলাভ করুন|” 

সেই সময়ে চারিদিক হইতে এক মহাকলরৰ টখিত হইল । রাজ! 

কুশধবস্গ তাহাকে পুন্রদারসহ আগত খ্ঁষগণের বালকবালিকার রোদন- 

ধ্বনি বলিয়। অনুমান করিয়াঁছলেন। কিন্তু ক্রমে তাহা বথন প্রবল 

হইয়|! উঠিল, তখন সকলে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাহার প্রাত 

লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। 

সহসা রাক্ষণী তাড়কার ভয়ঙ্করী মুর্তি তাহাদের দৃষ্টপথে পতিত 

হইল। লক্ষ্মণ বিশ্বামিপ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উাঠলেন,--“ভগবন্, 
এ আবার কে, অন্ত্র্ঘার গ্রথিত বুহৎ কপাল ও নলকাস্থতে অসংখ্য 

কঙ্কণশবের ন্যার সমস্ত আকাশ নিনার্দিত এবং ঘন কর্দমের গ্তায় 
পাত রুক্তরাশির বমনে চঞ্চল স্তনযুগল ভরঙ্কর করিয়', ভৈরব দেহ লইয়া 

সদর্পে ধাবিত হইতেছে ?” 

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,--”এই ভীষপদশনা শ্থকেতুর কন্তা, সুন্দা 

স্বরের ভাধ্যা ও মাঁরীচের জননী, ইহার নাম তাঁড়কা রাক্ষসী |” 

তাড়কার আকৃতি দেখিয়! ও তাহার পরিচয় শুনিয়া সীতা ও 
উম্মিলা ভীত হইয়া উঠিলেন$ কুশধ্বদ তীঁহার্দিগকে শান্ত করিতে 

লাগিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিরা তাড়কাকে বধ 

করিবার জন্ত তাঁহাকে উপদেশ দ্বিলেন। সুকুমার রামচন্দ্রকে অতি 

ছু্ধরকাধ্যে নিষুক্ত দেখিক্স! সীতা উতৎকন্তিতা হইল! উঠিলেন। 
রামচন্ত্র বিশ্বামিত্রকে কহিলেনঃ-পভগবন্, তাড়কা দ্রীজাতি” | 
উন্মিলা সীতাকে রামচন্দ্রের কথা লক্ষ্য করিতে বলিলে, সীতা! 

বিদ্ময় 'ও অন্ুরাঁগের সহিত রামচন্দ্রের স্ত্রীবধে আনিচ্ছার প্রণংস: 
করিতে লাগিলেন। 



২০৮ কবিকথা। 

রাজা কুশধবজও সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,_“রামচন্দ্র সত্য সত্যই 
ইক্ষকুবংশসম্ভুত।” 

সর্বমায় সে সময়ে মনে মনে বলিতেছিলেন,_-“এই কি সেই 

দাশরখি রাম, যে তাঁড়কার উৎপাতদশনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নহে, 

এবং তাহার বধে নিযুক্ত হইয়াও উহাকে স্ত্রীজাতি মনে করিয়! বাপ- 
ক্ষেপে ইতস্ততঃ করিতেছে ?” 

তাড়কার উপদ্রব ক্রমে ঘোরতর হুইল উঠিলে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে 

বলিলেন,_-“বৎস, সত্বর অগ্রসর হও, দেখিতেছ না, সম্মুখে ব্রাহ্মণগণের 
সংঘাতমৃত্যু উপস্থিত |” 

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,__-“ভালমনদ ভগবান্ই জানেন, দোষমাত্রের 

সম্পর্ক না থাকার আপনার দেবতুলাতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং আপ- 

নাদের আদেশ পুণ্যপাপের প্রমাণম্বরূপশ | 

তাহার পর রামচন্দ্র তাড়কাবধের জন্য অগ্রসর হইলেন। রাষ- 

চন্ত্রকে নিকটস্থ দেখিয়। ছুষ্টা রাঁক্ষসী চক্রবাত্যার স্তায় তাহাকে আক্র- 

মণ করিতে ধাবিত হুইল ) সীতা তাহ দেখিয়া! সন্ত্রাসিত হইয়া! উঠি- 

লেন। রাজ! কুশধ্বজ ধন্থুক খআশ্মালন করিয়া রামচন্দ্রের সাহায্যে 

অগ্রসর হওয়ার হচ্ছ! করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র নিমেষমধ্যে তাড়কার 

হারকার্যয শেষ করিয়া ফেলিলেন । 

তখন লক্ষণ বলিয়! উঠিলেন,--“তাড়কার কি দশ! ঘটিরাছে, অব- 

লোকন করুন। হৃদয়ের মন্দরতেদী প্রচণ্ড শরসমূহের পতনে তাহার 

অঙ্গনকল চূর্ণবিচূর্ণ হুইয়! গিয়াছে, যুগল নাসিকাবিবর হইতে ধুগপৎ 

বুদধ্বনিসহ শোপিতধারা নির্গলিত হইতেছে, সুতরাং সে যে মৃতাঃ 

তাহাতে কি আর সন্দেহ 'আছে ?” . 

তাড়কানিধন সীতা, ও উন্মিলার নিকট প্রিয় ও বিস্ময়কর বলিয়াই 



মহাবীর-্চরিত। ২০৯ 

বোধ হইল। রাজা কুশধবজও তাড়কার দেহে রামচক্রের সুদৃঢ় শর- 
প্রহার দর্শনে বিশ্মিত হইয়! উঠিলেন। 

সব্ধমাক্স বাএতে লাশলেন,-“আধ্যে তাড়কে, এ কি ঘটিল? অঙাবু 
কি শেষে জলমগ্ন হইল, এবং শিলা কি জলে ভাসিরা উঠিল? আজ 

নেখিতে'ছ, বাক্ষনপতির প্রতাপস্থলিত ভহল ! মনুষ্যশিশু হইতে তিনি 

এছ বশ্মর়কর পরাভব স্বীকার করতে বাধা হইপেন। আমিও টপস্থিত 

থাকিয়া সম্ুথে ্বজনবধ নিরাক্ষণ কারলাম | কি করিব, দৈস্ত ও জর] যে 

আমাকে প্রতীকারপরামুধ করিয়! রাখিয়াছে।” 

সেই সমযঘে মহষি বিশ্বামঞ তাড়কাবধব্যাপারকে সমগ্র রাক্ষগ- 

সংহাওরূপ বেদাধাজ়নের ওকাঁররূপ মনে কররিতোছলেন। 

সব্বমায় তখনও সাহার কথ! ভুলিতে পারেন নাই । তিনি বিশ্বা- 

'মঞএ ৪ কুশধ্বজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_আপনারা আমার কথার 

নক উত্তর দিতেছেন ?” 

তখন বিশ্বামত্র কহিলেন,_-“সে কথার উত্তর সীরধ্বসই জানেন। 

কুশধ্ব তাহার কনিষ্ঠ; জনকই এই কন্তার পিতা, কুলজ্যেট 

এবং প্রভু 7” 

সর্বমায় উন্র দ্িলেন,__ 'তি'নই আবার বলি.তহেন, কুশধ্বজ ও 

কৌশিকহ সমস্ত জানেন ।” 
বশ্বামিত্র সে কথায় কর্ণপাত না করিম!) সেই মঙলমুহ্র্তকে রাম- 

চন্দ্রের কল্যাণম্বরূপ দিব্যান্পকপণ প্রদানের অবসর মনে করিতে- 

ছিলেন। তিনি রাজ কুশধবজ্রকে বলিলেন,_-“পথে, গুরুসেবার বলে 

ভগবান্ ক্ৃশাশ্বের নিকট হইতে প্রাপ্ত সহরন্ জস্তকান্ত্রের প্রয়োগ 

সংহারের সহিত দিব্যান্তমস্ত্রপারাক্ণের বিস্তাতত্ববীজনকল আমার অনু- 

গ্রে অর্থতঃ ও শব্ধতঃ রামভঙ্রের নিকট প্রকাশিত হুউক,-স্'ইহাই 
১৪ 



২১ কবিকথা 

ইচ্ছা করিতেছি। ব্রহ্গাদি পুরাতন গুরুসকল বেদ ও ব্রাহ্মপরক্ষার 
জন্ক বহুসহআ বৎসর তপস্তা! করিয়া আপনাদের তপোময় তেজঃম্বর্ূপ 

এই সকল দিব্যাস্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।» 
রাজ! শুনিয়া বলিলেন,_-“ইহাতে রঘুকুল অনুগৃহীত হইল ।» 

তাহার পর মহষি বিশ্বামিত্রের ধ্যানমাত্রে দিব্যান্ত্রসকল আবির্ভূত 
হইতে লাগিলেন, দেবতার ছুন্ুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ত 

করিলেন। লক্ষণের হৃদয় মহানন্দে পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। সর্ববমায় 
এই সকল দেবকা্যকে রাব্ণবিরদ্ধ অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে” 

ছিলেন। 

দিব্যান্ত্রসমুঙ্ছের আবিরাবে সহসা দ্িকৃসকল তগ্ততরলকনকে যেন 

সিক্ত হইয়া উঠিল) কপিল বর্ণের প্রকাশে দিবসে সম্গ্যাসমাগম বোধ 
হইতে লাগিল। ছাতিমান্ ধ্বজসমূছের শ্ঠায় দিব্যান্তরসকলে আচ্ছাদিত 

হইয়া দভোমগ্ডল যেন নিরস্তরচঞ্চল বিদ্বাদ্দামে কনকাভ লক্ষিত হইল। 

সর্ধদিকে ও সর্বক্ধ গ্রদীপ্ত সুর্যারশ্মিকে প্রতিহত করিয়া দিব্যান্ত্র- 

সককের তেজোরাশি প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। সে কারণে চক্ষুর 
জ্যোতিঃ প্রথমে আকৃষ্ট, পরে পরিতাক হওয়ায় দর্শনসামর্থা বিনই 

হইতে লাপিল। 

লক্ষ্মণ দিব্যান্্নিকরের এই সকল মহিমা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । 

প্রজ্লিত বিদ্যৎপুগ্ডের প্রভাপছিস্পন্দনের সায় অস্ত্রসমূহধের তেজ:- 

প্রভাবে কুমারীদ্বয়ের চক্ষুও দগ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল । 

তাহাদের দুদর্য তেজঃসংঘাত নিরীক্ষণ করিয়া রাবণ-পুরন্দরের গবন্থ- 
যুদ্ধের কথা সর্কমায়ের মনে পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন,-_“সর্ব- 

বলাম্বত ইন্দ্রুকর্তক মুক্ত ব্ড্রাযুধ রাঁবণবক্ষে প্রতিহত হইয়া যখন চূর্ণ- 
বিচুর্ণ হইয়। যায়, তখন তাহা হইতে বিনির্গত বিছ্যুৎসহত্রের প্রত! 



মহাবীর-চরিত । ২১১ 

রাবণের মুখাগ্রিকপিশ ক্রোধাউ্রহাসের সহিত ব্যোমমণ্ডলকে এইরূপ 
করিয়াই তুলিয়াছিল 1” 

দিব্যান্ত্র সকলের আবির্ভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তীহা- 
দিগের অভিবাদনের জন্ত উপদেশ দ্িলেন। তিনি বলিলেন)__“বন্ধা, 

ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, প্রাচীনবহি মরুৎ, কাল ও অগ্নির অতিরিক্ত 

বেদমন্ত্রাক্মক তপস্তার ন্তায় অপ্রতিহততেজোদীপ্ত ভগবান্ দিব্যানত্- 
সকলের মধ্যে ষে কেহই জগজরয় নাশে ও রক্ষণে সমর্থ. 

বিশ্বামিত্রের কথ শুনিয়া রামচন্দ্র দুর হইতে উত্তর করিলেন,_-”"আমি 

ইহাদ্দিগকে প্রণাম করিতেছি, কিন্ত আমার প্রার্থনা এই যে, এই 
দিব্যান্নিকরের দান) আমি ও লক্ষ্মণ উভয়েই যেন লাভ করিতে পারি” 

বিশ্বামিত্র "তাকাই হউক” বলিয়া উত্তর দিলেন। 

মহধির অন্ুগ্রহলাভ করিয়া লক্ষণ বলিতে লাগিলেন,--“নহ্স। 

এই বিদ্যাপ্রকাশে আমার প্রন্ত! উন্মীলিত ও অঠিস্তযশক্তিসমূত সঞ্চা- 

রিত হওয়ায়, আপনাকে জ্োতির্ময় বলিয়া মনে করিতেছি" 

তখন দিব্যান্ত্রনকলের মুখ হইতে এই বাণী নির্গত হইল,--“মহাবাহো 

রাম, বিশ্বামিত্রের আদেশে এক্ষণে আমরা তোমার অধীন হইয়াছি; 
আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তুমি ও লক্ষ্মণ তাহার অনুমতি 

প্রদান কর।” 

দিব্যান্ত্রদেবতার বাক্য শুনিয়া! কুমারীদ্ব় বিস্মিত' হইয়া উঠিলেন। 
রামচন্দ্র অন্ত্রদেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,_“ভগবন্ 

দিব্যান্ত্রনিকর, বিশ্বের মিক্র বিশ্বামিত্র হইতে পুণ্যবলে আপনাদ্দিগকে 
লাভ করিয়া রাম কৃতার্থ হইয়াছে যখন আপনাদিগকে ধ্যান করিব, 
তখন আপনারা আমাদের সম্মুথে উপস্থিত হইবেন। এক্ষণে স্বস্থানে 
গমন করুন, আমি আবার আপনাদ্দিগকে প্রণাম করিতেছি ।” 



২১২ কবিকথা | 

রাঁমচন্দ্রের ব্চনে পিব্যান্ত্রনকল অন্তহি'তি হইলেন। লক্্মণও তাহা 

লক্ষ্য করিলেন। 

বিশ্বামত্রের এই অদ্ভুত পভাব দেখিয়া রাজা কুশধবজ্জ তীঁগাকে 

বলিতে লাগিলেন,--“ভগবন্, প্রজলিত তপস্তেঙা আমিতবল আপনার 

অখণ্ড মাভাক্তরযের স্তবে সাহসী হইয়া, স্তবকর্তী বাক্যে ও মনে স্তবানুকূপ 

যথার্থ জ্ঞ নের শক্তি লাত না করায়, তাচার প্রবৃত্ত ও রচনা প্রতিহত 

হওয়ায়, সে বিপদ গণনা! করিতে থাকে, এবং লোকের নিকট কপার পাত্র 

হইয়া উঠে । তাই আমার ইচ্ছা, আপনার অনুগুহভীত রামভদ্রের দ্বার 

অলন্ুত রাজা দশরথের সহিত নম্বন্ধ স্থাপন করি। কিন্তু আধোর 

ধনুভলপণণর জন্ত আমাদের ভাগো এপ জামাত ঘটয়া উঠিতেছে ন!।” 

পিপ্ধধিত্র উত্তর দিলেন, -এখনও কি আমাদের ছারা কোন কার্য 

অসম্ভব বলি! তোমা মনে হইতেছে ??” 

রাজ! কুশধবজ তখন বলতে বাধা হইলেন।,-ণনা, আমি তাহা মনে 

করিতেছি ল11% 

তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন,--্তবে ধ্যানমাত্রে ষে হরধন্তু তোমাদের 

নিকট আগমন করে, এক্ষণে তাহা রামচন্ত্রের সম্মুথে উপস্থিত 

ভউক 1১ 

“তাভাই হউক? বলিক্' বঙ্গ! কুশধবক্গ মাচেশ্বর ধনুর ধান ও প্রণাম 

করিতে লাগিশন | 

সব্বমান্ন রাজ! ও বিশ্বামিত্রকে তাহাদের বিরুন্ধ কার্যে ব্যাপৃত 

দেখিয়া জিজ্ঞাপা করিলেন,__“প্রভে! কুশধবজ, কতকাল আর প্রত্যুত্তর 

প্রদান ন! করির! আমাদের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন ?* 

রাজ! উত্তর দিলেনঃ--4কেন, পৃর্বেই ত বল! হইয়াছে, রাজা জনক 

তাহা! জানেন।” 



মহাবীর-চরিত। ২১৩ 

রাঁজা কুশধবজের ধ্যানে ও প্রণামে গর্জনকারী বজসহস্রের তিরস্কারে 

সমর্থ, ত্রিপুরাস্তকর, দেবগণের তেজে প্রদীপ্ত সেই নাতেশ্বর ধনু বামচন্দ্রের 

সম্মুথে উপস্থিত হুল। রাজ! কুশধবজ্জ সে কথা ব্যক্ত করিলে, সীতার 

হৃদয় সংশয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল । করিশাবকের পর্বতগাত্রে 

শুগার্পণের স্তায় রামচন্দ্র ধনুকে তস্তার্পণ করিয়া তাহার গুণ আকর্ষণ 

করিবামাত্র তাহা হইতে ভীষণ শব্ধ উত্িত হইল, এবং মুহূর্তমধ্যে সেই 

বিশাল ধনু ভগ্ন হইয়া গেল। 
উন্ম্িগা “আমাদের কি সৌভাগ্য” বলব! আনন্দসহকারে সীতাকে 

আলিঙ্গন করিয়া উঠিলেন। সীতার মুখম গুলে তখন লজ্জার ও হর্ষের 

ভাব প্রকাশ পাইতেছিল । রাজা কুশধবজ সাঁবশ্ময়ে রামচন্ত্রের পরাক্রমের 

কথ! আলোচনা করিতে লাগিলেন । সব্বমায়৪ তীাঞ্গার অদভু* প্রভাবে 

চমকিত হইয়া উঠিজেন। 
«ক্মণের হদয় আনন্দে পারপূর্ণ হইতেছিল, তিনি বলতে লাগিলেন," 

“আমন্যের ঝাহুলীলায় ভগ্র হর্ধনু হহতে উদ্ভত তাহার বালচরিব্ারস্তের 

ডিওমস্বক্ূপ, সহসাবিক্ষিণ্ত কপালসম্পুটতুল্য ব্রহ্মাগু-ভাণ্ডোদরে ভ্রমণশীল, 

পুর্ধীভূত চগ্ডভাবসম টঙ্কারধবনি এখন পধ্যস্তও :নবৃত্ত হয় নাই '* 

ফাসচন্দ্রেস প্রভাব আলোচনা করিতে করিতে রাজা কুশধ্বজ 

আনন্দে উন্মতু হইয়া বলিয়া উঠিলেন,-”এস বদ রঘুনন্দন রাম্চন্ত্র, 

আ'ম তোমার শিরশ্চম্বন করিব, বা তোমায় গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ 

করিধ, অথবা দিবারাত্র হৃদয়ে রাখিয়া তোমাকে বহন করিতে 

থাকিব, কিংবা! তোমার চরণকমলঘ্বয় বন্দনা করিব, কিছুই স্থির 

করিয়া উঠিতে পারিতেছি ন1।” 
এই সময়ে রামচন্জ্র সকজের সমীপন্থ হইলেন। তিনি অতিবাংসলো 

রাজ! কুশধ্বজের সম্বন্ধাতিক্রমের কথ! তাহাকে জ্ঞাপন করিলে, বিশ্বামিত্র 



২১৪ কবিকথা। 

কুশধবজকে কছিলেন,--“রাজন্, তুমিই গুরুজনঃ বৎস রামচন্দ্র তোমার 

পুজতুল্য। 

রাজা তখন মহধিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,--“ভগবন্! রামকে 

পতিতাবে লাভ করান সীতাব্র প্রতি আপনার বআআশীর্বাদ পূর্ণ হইল। 

এই উৎসবসময়ে আমি উশ্মিলাকেও লক্ষণের হস্তে অর্পণ করিলাম।” 

কুমারীঘ্বয়ের নয়ন হইতে আনন্দাশ্র নিপতিত হইতে লাগিল। তাহার। 

পরস্পরকে বলিলেন, “আমাদের সম্প্রদান হইয়। গেল |” 

রাক্ষল স্বমায় এই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন । বিশ্বামিত্র রাম 

লক্্রণে সীতোন্মিলার সম্প্রদান সমীচীন বলিয়াই প্রশংসা করিতে লাগিলেন 

এবং তিনি ভরতশক্রদ্রের জন্য কুশধ্বজাত্মর্পা মাগুবী ও শ্রুতকাত্তির 

প্রার্থনা করিলেন । 

তাহা শুনিয়া সর্বমায্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন১_-'তিপস্বী বনবাসী 

সাধু ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিরদিগের কুটুম্বব্যবহারে ইহা ত কম ধৃষ্টতা নহে!” 

রাজ। কুশধ্বঞ্জ বিশ্বামিত্রের বাক্যের উত্তর দিলেন,--£এ বিষয়ে 

আপনি, রাজা জনক ও শতানন্দই কর্তা |” 

বিশ্বামিত্র “জনক ও শতানন্দবকে আমিই প্রতিবোধিত করিয়া থাকি” 

বলি! কুশ্ধবর্জকে আশ্বস্ত করিলেন । 

কুশধ্ব্ বপিলেন,_-“ভগবান্ই সমস্ত জানেন, জনক ও রঘুবংশে 

সন্বন্ষস্থাপন কাহার প্রিয় নহে? বিশেষতঃ কল্যাণের মধ্যস্থন্যরূপ স্বরংই 

আপনি যেখানে দাত। ও গ্রহীতৃরূপে অবস্থিত ।” 

বিশ্বামিত্র তখন শিষ্য গুনঃশেফকে আহ্বান করিয়া কহিলেন১--“তুমি 
অযোধ্যায় গর ভগবান্ বশিষ্ঠকে নিবেদন কর, আমি জনকগৃছে শতানন্দ 

ও বশিষ্টের আচরণ করিয়া চারিটি রঘুনন্দনের হন্তে জনককুমারী-চতু- 
উয়ের দান, পরে আবার প্রতিগ্রহ করিতেছি । তাহার পর সমস্ত ব্রন্ধবি_ 



মহাবীর-চরিত | ২১৫ 

দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহারাজ দশরথের সহিত বিদ্বেহ নগরে আগমন 

করিবে। রাজধি জনকের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, গোদান-মঙ্গলানুটানের 

পর কুমারদিগের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ।? 
রামলঙ্ণের নিকট এই সকল ব্যাপার প্রিয় বলিয্াই বিবেচিত 

হইতেছিল। কুমারীঘয়ও ভগিনীদিগের মধ্যে প্রবাসহুঃখ ঘটিবে না 

বলিয়৷ আনন্দিত হইয়া উঠিলেন । 
সর্ববমায় আর থাকিতে পারিলেন না) তিনি বলিতে লাগিলেন,-. 

“এখনও ধর্মকথা শুনুন, অন্যের হস্তে কন্তা সমর্পণ করিয়া, অনর্থ 

ঘটাইবেন ন!! রাবণ সবিনঙ্ষে প্রার্থনা করিতেছেন, এই শ্রাঘ্য বিষয়ে 

অনাদরপ্রকাশ, সেই লোকপতির সহিত সন্বন্স্থাপনে বন্ধুত্ব ঘটিবে, 

কিন্তু তাহাতেও অনিচ্ছা! এ সকল কদাচ শুভকর নহে। বিশেষতঃ 

আপনার! জানিবেন যে, সীতাকে অন্তভাবে লঙ্কায় যাইতে হইবে। 

সেইজন্ত বলিতেছি, আপনার্দের আদরিণী সীতার যেন শ্ুরমুন্দরীগপের 

স্তায় বন্দিদশ! না! ঘটে ।* 

সেই সময়ে মহাকলরব উপস্থিত হওয়ায় সকলে দেখিলেন যে, 

অকালমেঘের স্তায় ভীমদর্শন দুইটি রাক্ষদ অনুচরসহ ধাবিত হইতেছে। 

রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে তাহাদের পরি5য় লিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 

তাহাদিগকে সুন্দোপহন্দের পুত্র স্বাস্থ ও মারীচ বলিয়া প্রকাশ 

করিলেন, এবং সেই যজ্ঞবিপ্র কারী্দিগকে বধ করিবার জন্য রামলক্ষমণকে 

আদেশ দিলেন। রামলক্ক্ণও মহধির আদেশপালনে রত হইলেন। 

কুমারীদ্য়ের মনে আবার ভীতি ও সংশয়ের সঞ্চার হইল। 
সর্বমার় বলিতে লাগিলেন, “এইবার ভালই ঘটিবে দেখিতেছি। 

বিধি বিপর্যস্ত হইবে । শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া পরে মাল্যবান্কে সমস্ত 

অবগত করাইব 1” 



২১৬ কবিকথা। 

রাক্ষদ'মথনে রামলক্ষ্সণকে প্রবৃত্ত দেখিয়া! রাজ! কুশধ্বজ তাচাদিগকে 

উৎসাহ প্রদান ক!রয়া, অপ্রমন্রভাবে প্রমণ্ত নিশাচরদিগকে পরাজয় 

করিতে উপদেশ দিলেন এবং নিজেও তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবার 

ইচ্ছাপ্রকাঁশ করিলেন । 
বিশ্বামিত্র তাহার ভম্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,_-“তোমার যাইবার 

গ্রায়োজন নাই? তুমি এই স্থান হইতে অন্জসভায় বামচন্দ্রের অন্ু”ম বল 

প্রত্যক্ষ কর) অধর্কবেদে!ক্ত তীব্র অভিচারের ন্যায় দেখ, তিনি 

কিরপে ব্রহ্মছেষিগণকে লিভত করিতেছেন 1৮" 

(২) 

সর্বমায় সিদ্ধাশ্রম হইতে লঙ্কান্গ প্রভাগত হইয়া! বাবণের মাহামত 

(1 ও সাঁচব মাল্যবান্্কে সমস্ত সংবাদ অবগত করাইলেন : শাবানের হি 

বাবণের ভ'বষ্যৎ-চিন্তায় আন্দোজিত হইতে লাগিল । বামহন্্রের এন্গতি, 

প্রত্থিম মারীচকে অতিদ্ররে নিক্ষেপ, স্রবাভ ও হাড়জ বৰ বধ ভাতার জদয়ে 

পীড়া জন্মাইভেছিল ! একাকী “ঙ্ষাণপর্তৃক মারীচস্তবাহর এ তথ্য 

সম অন্নচরের বিলাশে তিনি বিল্বাযু পাশা কারিতেছিলেদ , ম্ুহ্গীকত 

দেবগণেন বীশ্যেত্কর্ষে নিশ্রিত ভরপুর ভাজ, রশাশ্বশিষা বিশ্বামিতের 

নিকট হইত আাহতঙ্্ুণের বিভয়ভননা দিবাআজাদনিযদদিগ্ক'ও প্রাপ্তিতে 

তিনি আখকতর বিশ্মিত ভষইড়া ঈঠিতেছিজেল 1 6 শ্ষহহ সর্বযায়ের 

সম্মুথে তোৌঢ মুনির রাবণের তনিষ্টকর আন দান তছুত বাপা£ বল- 

সবাই তিনি মনে করিতেছিলেন। তাহ পর আবার সীতার বন্দিদশীয় 

জনকের উপেক্ষা, বাবণের প্রতি দেবগণের শৈথিল্য প্রকাশ, এবং জনকেরু 

নান্দীদান ও দেবতাদিগের দুন্দুভিধ্বন প্রভৃতি মঙ্গলানুডানে রাঁবণের 
২ ত1পস্থলনে ফে নালাবুপ বিকৃতি ঘটিতেছে, ইহাই তাহার ধারণ! হইল। 

তাহার এইক্সপ চিস্তার সময়ে রাবণ-ভগিনী ুর্পণথা! উপস্থিত হইয়া 



মহাবীর-চরিত। ২১৭ 

মাহতাঁমহকে অভিবাদন করিলেন। মাল্যবান্ তাঁহাকে বদিতে বলিয়। 

জনকের নিকট কোন সংবাদ পাঠাইতে হইবে কি না, জানিতে 

চাহিলেন। 

সর্পপখা উত্তর দিলেন,--«“মিথিলায় পানিগ্রহণমঙ্গল সম্পন্ন হইয়! 

গিয়াছে । আবার মহষি অগন্য ও রামের জন্য মঙ্গলোপভারস্মদূণ মাজেন্ত 

ধন্চও পাঠাইয়। দিয়াছেন ।” 

সে কথা শুনিয়া মালাবান্ বলিতে লাগিলেন.-_-“শ্েঠ মস্্রসকল দেখি- 

তেছি. ব্রহ্মষিদিগের নিকট হইতে রামের সমীপে ঈপশ্থিজ হইতেছে । 

ব্রাহ্মণের অন্ুগ্রহই ক্ষজিয়ের অমোঘ অস্ব,_ব্রাঙ্গণের অনুগহদীপ্ত ক্ষাত্র 

তেজই দ্র্র্ষ হইবা উঠ 7 

“স্ণখ: রামচন্দকে মনুষ্যত্র বালিঙা। অনন্তর কাল প্রকাশ করিলে, 

মালাবান্ ল'ল্ভে লাগিলেন, -বৎসে. ও কথা কলিগ না" পাঁমচন্দ 

স্বভাবতই অদ্ভূত ও অনিবার্গা প্রবন্ধ বলিয়া! জগতে প্রদিদ্। ক্শান্ুবে 

ধাহার চরিত্র গান করিয়া থাকে, তাকাল মন্ত্যতে বি আহাস মায়? কার্ষা- 

কার্যা বিষয়ে ধাভারা তর্কের অতীগ্, সেই দেবা ও খষগণ অন্বমাত্রেই 

শক্রিস্থার করিতে পারেন সহজশা ক্রসম্পন্ন বস্তরতে ত থাক নাই ! 

আবার এ কথ! স্মরণ রাখিও যে, রঙ্গ! বরদানকালে মর্দা হতে অভয়ের 

কথা! বলেন নাই ॥। রাঘব স্বভাবতই ধর্শগোপ্তা! এব* আমর' ধঙ্ধাত্রাহী। 

সুতরাং বলবান্ প্তিযোগীর সঠিতই আমাদের বস্তত্বকাঁব- গাষৃক নাস্তা 

নাশক-ভাবরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে ।” 

স্থপর্ণখা উত্তর দিলেন,_-প্তাহাতে আর সন্দেহ কি? দশাননের 

ঈষদুন্মীলিত জোচন ও অবনত বদন দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, তিনি হৃদয়ে 

দারুণ অবমানন! অনুভব করিতেছেন। স্থতরাং লঙ্কাধিপতি যে সহজে 

ক্ষান্ত হইবেন, এরূপ মনে হয় না।” 



২১৮ কৰিকথা। 

তাহ শুনিয়া মালাবান্ বলিতে লাগিলেন,--”সে কথ যথার্থ বটে, 

ইহ! অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশ্বতর্টা যুগাদিগুরু শ্বায়ভূবপৃজ্য সপ্তধির 

ও আমাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন বিদেহরাজের কি প্রিয় বলিয়া বোধ হইল 
না? ভাল, সে বিষয়ের উল্লেখ নাই করিলাম ; কিন্তু দুফর তগপন্তায় 

প্রদীপ্ত, দীপ্ত শ্রী, জগৎপতি পৌলস্ত্যের নানতা কি কারণে তাহার হদয়ে 

উদ্দিত হইল? কন্তাপ্রার্থন! প্রকাশ করিয়াও আমাদের প্রভুর ফলপ্রাপ্তি 
ঘটিল না। বরঞ্চ তাচার ঘোরতর 'মপকারী ও বিরোধী রামের হস্তে 

তিনি কন্তা সমর্পণ করিলেন! শক্রর মানযশের উৎকর্ষ, নিজের 

তৎসমুদায়ের শিথিলতা, এবং স্ত্রীরত্ব পরহস্তগত হওয়ায়, জগৎপতি গব্বিত 

দশানন কিরূুপে এ সমস্ত সহা করিবেন ?” 

খন তাহার! এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রতি- 

হারী আসিয়া নিবেদন করিল,_-“পরস্তুরামের নিকট যে দূত প্রেরিত 
হইফাঁছিল, সে এই তমালরসলিখিত তালীপত্র আনয়ন করিয়াছে ।” 

প্রতীহারী পত্র প্রদান করিয়াই নিক্াস্ত হইল। পত্র লইয়া! মাল্যবান্ 

পড়িতে লাগিলেনঃ-_ 

“ম্বস্তি, মহেন্দ্দ্ধীপ হইতে পরশুরাম লঙ্কার অমাত্য মাল্যবাঁন্কে 

অভিবাদন করিতেছেন-_-তোমর। অবগত আছ যে, আমরা দগকারণ্য- 

তীর্ঘেপানকদ্দিগকে অভ প্রদান করিয়াছি; কিন্তু শুনিতেছি যে, তথায় 

বিরাধ, দন, কবন্ধ প্রভৃতি কেহ কেহ অত্যাচার করিতেছে । অতএব 

তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া তোমাদের ও আমাদের মাহেশ্বর-গ্রীতির 

অআনুদরূণ কর। ব্রাহ্গণাতিত্রমের পরিত্যাগই তোমাদের পক্ষে শুভকর 

ব্ণিরাই জানিবে ; অন্তথা! তোমাদের মিন্ব পরশুরাম অসন্তষ্ট হইবেন, 

ইতি |” 

কুর্পণধা পত্রথানির পাঠারস্তে লঙ্কাধিপতিকে অতিক্রম করিয়! 



মহাবীর-চরিত । ২১৯ 

অমাত্যের সম্ভতাষণে কিছু বিরক্ত হইয়া উঠেন । পাঠ শেষ হইলে, তিনি 

পত্রের পিখন-ভঙ্গিকে ঈষৎ মস্যণ, কিন্তু কর্কশ ও গুরুগন্তীর বলয়! 

অভিহিত করেন। 

মাল্যবান্ উত্তর দ্বিলেন,__-“আমার পত্রে লক্ষেশ্বরকেই অভিনন্দন 

কর! হইয়াছে; আর লিখনভঙ্ষির কথ! কি বলিতেছ? ইচা স্বয়ং 

জামদগ্র্যের পত্র। এই ভগবান্ পরশুরাম স্বকীর বংশগত তপস্তা, বিস্তা 
ও বীর্য্যের কাধ্যাবলীর উত্কর্ষে দর্পান্বিত হইয়াও আবার সর্ধবত্যাগে 

নিরীভভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কোন কারণে অনাস্থ। হওয়ায় শৈব 

প্রীতিরই জন্য আমাদিগের প্রতি এইরূপ নিদ্দেশ করিতেছেন। আবার 

কার্য্যবিশেষে প্রনুর স্তায় অতি ককশও হইয়া! উঠিতেছেন।+, 
তাহার পর মাল্যৰান্ এক্ষণে কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগি- 

লেন। সুর্পণথা তীহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মালাবান্ বলিতে 
লাগিলেন,_-“রাম কর্তৃক হরধনূর্ভঙ্গের কথা শল্তুশিষ্য জামদগ্্য জানিতে 

পারিলে, কদ।চ তাহাকে ক্ষম। করিবেন না। কোপবশে যুদ্ধারস্ত করিয়া 

ষ্দি উভয়েই হত হন, তাহ! হইলে তাহ! অপেক্ষা আমাদের প্রয়তর 

আর কিছুই নাই। তবে ক্ষত্রিয়াস্তক পরশুরাম জয়লাভ করিলে, রামকে 

বধ না করিয়৷ তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না, এ বিষয়ে আমাদেরই 

মঙ্গল। কিন্তু রাম বিভ্রয্নী হইলে সেই ব্রাহ্মণতক্ত কদাচ ব্রহ্মবিকে 
হত্য| করিবেন না, মুক্ত প্রায় ভার্গবও অন্ত্রধারণে মনোযোগ দিবেন নাঃ 

ইহাতে আমাদেরই অমল ঘটবে 1” 

সুর্পণথ৷ পরশুরামের পরাজয়ের বিশিষ্টত। কি জানিতে চাছিলে, মাল্যবান্ 

আবার বিশদরূপে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,--“জামদগ্্য আরণ্যক ব্রত 

অবলম্বন করিয়াছেন) রামকে নিহত করিয়া তিনি তাহাতেই রত থাকি- 

বেন? কিন্ত রামচন্দ্র বদি উৎকর্ধলাভের জন্য উৎমাহশক্তিসম্পদে প্ররষ্ঠতম, 
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ধর্্মবিজন্গী ভগবান্কে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, দেবতার! 
তাহাকে সর্বজয়ী বলিয়া! জানিতে পারিবেন এবং রাবণ-পরাক্রমে নিভত- 

ক্রু সই দেবগণ রাবণকে ও পাইয়া বসিবেন। আর তাহাপিগের অপ- 

মানের জন্ত বিশ্বরাজ্যের কোপ যে নিত্য বিরাজিত, তাভাতেও সন্দেহ নাই। 
পৌল্কাজয়ী প্চগচরিত কার্তবীধ্যের বধে যে মুন সবক্ষত্রিযের নাশানু- 
ষ্টানের মঙ্গতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে উপযুক্তরূপে দনন করিতে 

পারিলে, আমাদের ভয় উপেক্ষা কগিয়াঃ ধন্ুময় সৌম্যচরিত রামই 

বিশ্বপতি হইবেন 1৮ 

এই সমস্ত শুনিয়া হুর্পণথা কি কর! কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, মাপ্য- 

বান্ পরশ্ুরামের উত্তেজনাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সর্প এ! তাহার 

পরাজয়ে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা! ব্যক্ত করিলে, মালানান্ শি প্রয়োগে 

তাহার প্রতীকার করিতে হইবে বলিয়া উত্তর দেন। ভবে ইঠ্*৭ বলেন 

বে, রামের পঞ্চভূতাজ্ক দেহ ও শক্তি যদি লেংকসাধারণ হয়, তা 
হইলে পর্শুতামের প্রাভব ঘটিতে ন') কিন্তু কামদেহ ভূভপজ্বের 

সংশস্থানভিরিক্ত অপ্রার ত মূদি ও উতর শক্িনিওস় পরা শনি হলে 

আশঙ্কার ক বটে: 
% 

অবশেষে পরগুরাদের উত্তেজন'র ন্ষঘই গতি কণিকা মালাবান্ 

হর্পণথাকে বললেন, “এখন চদ্, মিগিলাগমনের জগ জ'মদগ্রাকে 

উত্তেজিত করা যাঁউক) মহেন্দ্রগীপে গিচা ভাতার সহি * সাক্ষাৎ কিভে 

হইবে। সেই মাভাস্ম্যে গভীর, ক্ষমাগুণে পবিজ্র, সৌজন্প:রপুর্ণ, প্রপন্নপুণা- 

রাশিতুলা সর্বব-সুখদ, মহামুনির দর্শনে হাহার প্রভুতত্বর উৎকর্ষ ও তপঃ- 

পরাকাষ্টায় জান বিশুদ্ধির অনুভবে বল বঞ্চিত ও পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।” 

পরশুরাম হরধনুর্ডঙ্গের সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি ' ইহাকে 

স্বীয় গুরু মহেশ্বরের অবমাননা মনে করিতে লাগিলেন, ক্ষণমাত্র বিলম্ব 



মহাবীর-চরিত | ২২১ 

না ক'রয়! ভার্গব মহেন্ত্রদ্ধীপ ভইতে মিথিলায় উপস্থিত হঈলেন। সে 

সময়ে মিথিলায় বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিক়্াছে,--রামচন্দ্র অস্কঃপুর- 

মধেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরগ্ুরাম ধৈর্য্যধারণে অশক্ত হইয়া, 

অন্তঃপ্ররমধ্যে পবেশেরই অভিপ্রায় করিলেন। প্রথমে ভিনি অন্থঃপুর- 

রক্ষীপিগের দ্বারা রামচন্ত্রকে সংবদ দিবার জন্য তাহাদিগকে এইরূপ 

অবগত করাইলেন যে, জৈলাসোতোলনের বল ও ত্রিভুবনবিজয়ের সামর্থ্য 

যাহার বাহুতে বিদ্যমান, সেই রাবণের রণমদ ঘষে হেলায় অপচরণ করি- 

য়াছিলঃ সেই কার্ভবীর্য্যের বাভশাখাপকল কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া, 

যিনি ভাগাকে শাণুহুলা কখিয়া!ছলেন, ষাঙ্গাকর্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার 

নিক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, বিনি ক্রৌঞ্চপর্বতের ভেদে ভূতলে হংনাবতরণ 

করাইয়াছিলেন 'এবং ধিনি হেরম্ব, ভূঙ্গী, প্রমথগণ ও কানিকেয়ের 

বিজেতা, সেই জামদরগ্না স্বায় গুরু শঙ্করের ধনুর্ঙগগনোষে উ-্তজেত হইয় 

আগমন করিয়াছেন 'এব' রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন । 

রামচন্দ্র অবিলদ্ষে পরশ্ুরামের আগমনলংবাদ পাইলেন । তিনিও 

সেই মহাভাগ, মহানিধ। শত্তুশিষা, বেদাভ্যাসে বিশুদ্ধচরিত জামদগ্স্ের 
দশনে উৎ্স্ক হইয়া ঠিয়্াছিলেন ; কিন্তু মুগ্ধা সীতা ভার্থবভয়ে, লজ্জা 

পরিত্যাগ করিয়া কুলোচিত নিভৃত অনুরাগবন্ধনে তাহাকে বদ্ধ করি! 

রাখায়, রামচন্দ্র মহাপক্কটেই পড়িলেন। সীতার কাতরতার় সখীগণও 

রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র 

পরাবজ্ঞায় উৎসবানুষ্ঠান নীরদ কর! উচিত নহে বলিয়া, তাহাদিগকে 

বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার! কিন্তু পরগুরামের একবিংশতিবার জীব. 
লোক নি:ক্ষত্রিয় করার কথা উল্লেধ করিয়া রামচন্দ্রকে নিবুও করিতে 

চেষ্টা করিতেছিল। 

রামচন্দ্র ভার্গবের দে দোষ অন্তান্ত গুণের তুলনায় সামান্ত বলিম! 
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তাচাদিগকে বুঝাইয়। দ্রিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,__"'এই ভার্গবই 
একবিংশতিবার ক্ষভ্রি়ধবংস করিয়া এবং কাত্তিকেয়ের জয়ে বাহুবলে 

প্রশংসা লাভ করিয়া, অশ্বমেধে সমস্ত পৃথিবী কাশ্ঠপকে দান করিয়া- 

ছিলেন এবং শস্ত্র বার! সমুদ্রকে দূরে অপসারিত করিয়। তাহার প্রদত 

স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন ।% 

রাঁমচন্দ্রের উপস্থিতির বিলম্ব দেখিয়া পরশ্জরাম অজ্ত:পুরমধ্যেই 

প্রবেশে উদ্ভত হইলেন । তাহার দর্শনমাত্রেই রক্ষিগণের * বলনাশ হওয়ায় 

তাহারা বিষ হইয়া উঠিল, এবং পুরবাসিগণের হাহাকার রবে চারিদিক 
প্রতিধবনিত হইতে লাগিল । 

ভার্গবের অস্তঃপুর প্রবেশচে্টা রামচন্দ্রের ভাল লাগিল না। 

শিষ্টাচারপদ্ধতির প্রণেতা ও বিহ্বান্ হইয়াও পরশুরামের অনবধানতা 
টিতেছে দেখিয়া, তিনি একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সহিত 
সাক্ষাতের জন্ত অগ্রসর হইলেন । 

এই সময়ে চারিদিক হইতে “হা দেব চন্দ্রমুখ রামচন্ত্র, হা জামাতাঃ 

ইত্যাদি ধ্বনি উঠিতে থাকায়, সখারা সীতাকে নিজেই পরিজনবর্গের 

এই কাঁতরোক্তি রামচন্দ্রকে জানাইতে বলিল। সীতাও রামচন্তের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সথীরা রামচন্ত্রকে বেগ-বিশৃঙ্খল! মরালবধূর 
স্তাষ উদভ্রাস্থগমন1! সীতাকে লক্ষ্য করিতে বলিলে, রামচন্দ্র তাহাদিগকে 

তাহার সাত্বন! করিতে বলিলেন । 

সর্থীর! তখন সীতাকে বলিতে লাগিল, _"ন্ুরাস্থর সমস্ত ত্রেলোক্যের 

মঙ্গলকর ও তুক্গজয়শ্রীলাঞ্ছিত বলিয়! যে কুমারকে বিভ্রমবিকশিত নেত্র- 

কুবলয়ে শোভিত মুখপুগ্ডরীকে লজ্জা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়! আমা- 

দিগের নিকট সর্বন্ধা বর্ণন! করিতে, এক্ষণে তাহার বিজল্নগমনে উৎ- 

কম্পিত হতেছ কেন ?” 
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সীতা পরশুরামকে সর্বক্ষত্রিয়সস্তাপকারী বলিয়া উল্লেখ করিলে, 

রামচন্দ্র তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “€প্রিয়ে, তৃমি নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও, 

আতঙ্ক, শ্রম ও ভয়ের মিশ্রণে জাত উৎকম্প তোমার মুগ্ধমধুপণপুষ্পরুচি ও 

নাবপ্যসার অঙ্গে কিরূপে সহা করিবে? আমার আশঙ্ক! হইতেছে, 

পাছে তোমার বক্ষোতারে ও দীর্ঘবাসে ক্ষীণ মধ্যটি ভাঙ্গিয়! 

পড়ে ।”” 

সেই সময়ে পরগুরাম চীৎকার করিয় পরিচারকর্দিগকে বলিতেছিলেন 

যে, রামচন্দ্র কোথায় আছেন বলিয়া দেও। সীতা তাহা লক্ষ্য করিতে 

বলিলেন । সেই সরল সাহসী ও প্রচণকর্মার পুক্ষরাবর্তক-গর্জনের স্তায় 

গল্ভীর বচননির্ধোষ শুনিয়! বামচন্দ্রের কর্ণবিবর পরিতৃপ্ত হইল বলিয়া! 

তিনি মনে করিতে লাগিলেন। 

তাহার পর আবার তিনি অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলে, সীতা! তাহার 

ধনুক ধারণ করিয়! পথাবরোধ করিলেন এবং বলিলেন,_-“যতক্ষণ পিতা 

আগমন না! করেন, ততক্ষণ পর্যাস্ত আপনি যাইতে পারিবেন না ।” 

লজ্জা অপেক্ষা! সীতার অন্্রাগের প্রাবল্য দেখিয়া সখীর! তাছার 

আলোচন! করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতার অনুরাগে পরাজিত 

হইন্সা পড়িলেন। তিনি অবশেষে ধস্থুক পরিত্যাগ করিয়াই যাইবার 

অভিলাষ করিলেন। সেই সময়ে আবার পরশুরাম চীৎকার করিয়। 

উঠিলেন। 
রামচন্দ্রের যাওয়ার অভিপ্রায় দেখিয়া সীতা তাহাকে বলপুর্ববক 

ধরিয়া রাখিবেন বলিয়। জানাইলেন, এবং তাহাই করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন,_-দগবিবত তপঃপরাক্রম- 
নিধির আগমনে একদিকে সংসঙ্গপ্রির়তা ও বীরহর্ষোন্মাদ আকর্ষণ 

করিতেছে, অপরদিকে আনন্দকর হরিচনানসেক ও ইন্দুকরপতনের স্তায় 



২২৪ কবিকথা । 

মিগ্ধ বৈদেঠীম্পশ মুহুম্মহুঃ টতন্ত বিলুপ্ত করিয়া আমায় যেন 

ফিরাইয়া আনিতেছে !» 

এই সময়ে পরশুরাম নিকটবন্তী হইলে সথীরা বঙ্গিয়া উঠিল,__ 

"প্রদীপ শ্য্যালোকের স্যার দেহদীপ্তিতে উজ্জ্বল, বিশৃঙ্খল ও উদ্বেল সহ 

আগ্রশিহার হর জটাগ্রপ্রভায় ভয়ঙ্কর ক্ষত্রিয়াস্তকারা পরশুরামকে স্থানশিত 

কুঠার ভুহ বিকট উরুভারে বন্ুষ্ধরা কম্পিত করিয়া একেবারেই সম্মুখে 

উপস্থতপ্রার দেখিতেছি। 

ব্ামচন্দ্রও ভ'গীঁবকে দেখিয়া! বলিতে লাগিলেন, ইনিহ ত সেই 

ত্রিভুবনৈকবীর ভার্গব মুনি, যিনি মহান্ তেজোরাশির স্যার ত্ির্য, "তাপ 

ও তপন্তার মুদ্িমান্ ও স্ষুতিমান্ মিলনন্বর্ূপ এবং পিগীভূত প্রচণ্ড 

বীররস তুল্য। পুণাগাল হুইয়াও এই তুপোনিধি ও অমিতশন্জি মহাপুরুষ 

ভীমকর্ম্ণ, অভরাম-ঘোরা মুস্তি পরিগ্রহ করিয়া অথর্ববেদের সাদ়ই প্রকাশ 

পাইতেছেন । ভার্গব কল্পক্ষরকর কালকুদ্রাগ্রিভাব ধারণ করিয়া, 

ত্রিপুরুবিজয়ী ক্রুদ্ধ রুদ্রঙ্দেবের তীক্ষ নিখিলভূবন্ধ্ব'সযোগা জাঙ্গণবেশে 

বাশীরুত পুনরুখত সামথ্যসারের ভয় প্রতীয়মান হইতেছেন ।” 

পরশ্তরামের অপুর্ব বেশসমাবেশ দেখিয়া! রামচন্দ্রের মুথে একট, 

হাসি ফুটিয়! উঠিল) তাহার কণে প্রদীপ কুঠার, স্কন্ধে তৃণীর, মস্তকে জট!, 

বামহস্তে ধনুক । কটিভাগে বন্ধল, উদ্দেশে অজিন, দক্ষিণ তস্তে বাণ 

এবং মণিবন্ধে অক্ষশত্র ব্যান দেখির। রামচন্দ্র উগ্র ও শান্তরসের মিলনে 

এক বিচিত্র শোভার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। 

তাহার পর তিনি গুরুজনের নিকট হইতে অপন্যত হুইয়! সীতাকে 

অৰ্ু&নবতী হইবার জন্ত উপদেশ দিলেন। ভার্শবকে সমাগত দেখিয়! 

নীত। কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্ত্রকে গ্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন । 

শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর ফরিলেন,_-প্প্রয়ে! ভার্গব মুনি, বীর এবং 



মহাবীর-চরিত । ২২৫ 

সেইজন্ত এই অপুর্ব মিলন আমার শ্রিষ্ক বলিয়৷ বোধ হইতেছে ॥ তুমি 

ভীত হইও ন' এবং মনে রাখিও যে, তুষি ক্ষত্রিয়া, জগতে বিস্তৃতকীন্তি 

ও রণাপ্রয় ভার্গবের সেবায় রাঘব ক্ষত্রিয় অসমর্থ নন্ধে '”? 

পরশুরাম অন্থঃপুরে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে বলতেহিলেন,_- 

»কি আশ্চন্য ! এই ছুরাত্মা ক্ষাত্রয়শশ্ড 'একেবারে আত্মজ্ঞানশৃন্ 

দেবিতেছি। সন্বভূতে বাহার করণ। প্রবাহিত, সেই শাস্থাস্মা ভগবান, 

ভবানীপতি তইঠে এই ধন্ুর্ভঙ্গ কারার যদি বা ভয় ন! হইতে পারে, 

কিন্তু মদান্ধ তারকবধে বিশ্বানন্দদাতা ঠাহার পুত্র স্কন্দের অথবা 

্বন্দতল্য তাহার প্রিয়শিষ্য আমার কথা কি একেবারেই শুনে নাই? 

আমার শান্ততাব অবলম্বনের এই দ্রারুণ পরিপামই বটে। সর্বক্ষত্রিয়- 

ংসের পর যাহার আবার জগতে আধি ত্য লাত করিয়াছিল, 

সেই ক্ষত্রিঃগণ আবার দেখিতেছি ধনুদ্ধীরণ করিতেছে । তুজবলে 

উন্মত্ত তাহাদের উচ্ছঙ্খল চরিতকথা আমার কর্ণগোচরও হইতেছে ।” 

তপস্তা) তেজ ও বাধ্যে গরীয়্ান্, ষশোনিধি, গবিবিত জামদ্্যকে রোষ- 

ভরে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, রামচন্দ্রের হস্ত অভিনব ধনুবিগ্তার 

পরাক্ষা প্রদানের ও খধির পদম্পশের জন্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। 

কিন্তু তিনি কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে 

পারেন নাহ। 

এই সময় পরশুরাম সমীপবস্তী হইয়া দাশবাথ রাম কোথায় 

জিজ্ঞাস করিলে, রামচন্ত্র স্বশ্ংই নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। 

শবয়ং বাঁমচন্দ্রের পাঁরচয়ে খধি সন্ত ইয়া তাহাকে সাধুবাদ দিতে 

লাগিলেন এবং তাহাকে সত্য সত্যই ইক্ষাকুবংশীয় বলিয়া অভিিত 

কঙিলেন। তিনি রামচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিতে লাগিলেন,--. 

ঞতোমার বিনাশের জন্ত .তোমাককে অন্বেষণ করায়, বিশুদ্বহদগ্জ তুমি 

১৫ 



ই২৬ কবিকথা। 

দর্গভরে গন্ধগজশিপ্তর করিকুস্তবিদারক ব্জ্রহস্ত সিংহের নিকট উপ- 

স্থিতির স্কায় আমাকে আত্মনমর্পণ করিতেছ।” 

এই কথা শুনিয়া নারীগণ “পাপ শান্ত হউক” 'অমগল দুরে বাউক" 

বলিয়া উঠিল। 
জামদগ্ন্য তথন ল্রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার সেই 

সৌম্যমুত্তি ভার্গবের হৃদয় অধিকার করার উপক্রম ক'রল, রামচন্ত্রের 

চঞ্চল পঞ্চশিখ। বালা ও প্রৌঢুভাব'ম্শ্রণের শ্তায় শিশুগম্ভীর মনোহর 

প্রকৃতি, তাহার ল'বপ্যপুর্ণ রূপ এবং সৌন্দর্যসার শোভ1 ভার্গবের চিত্ত 

জ্বাকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বধ করিতে হইবে বলিয়! 

পরশুরাম বীরব্রতের নিষ্ট,রতাকে 'ধক্কার দিতে লাগিলেন । 

তান্ছার পর তিনি রামকে বলিলেন) “পুর্বে ষে হরংনু সামান্তমাত্র 

আঘাত প্রাপু হয় নাই, তাহার ভঙ্গে ভাত মহাক্রোধের প্রেরণার ভীম 

ভার্থবের ভূজ্ন্তস্তক্ষিণ্ত প্রদীপ্ত পরশু তোমার কপী'ঠর অতিথি হউক। 

এই পরঞ্ দ্বারাই ভগবান্ মহেশ্বর থগডপরশ্ু নামে খ্যাত হইয়াছেন ।” 

“পরস্তরামের প্রজলিত ভাব দেখিয়া কারাগণ ভীত ছইয়] 

উষ্ভঠিল। রামচন্দ্র ধৈধ্য সহকারে ও পন্ানে কহিলেন,--“সসৈশ্ঠ 

কান্তিকের়জয়ে ভগবান্ নীললোঞত সম্থ্ট হইয়া সহশ্র বৎসর শিষাত্ব 

স্বীকারের পর আপনাকে ত এহ পরশু প্রদঃন করিয়াণছলেন 7” 

তাহাদের কথোপকথন শুনিয়।! সখাঁর সীতাকে বলিতে লাগিল,- 

“রাজকুমারি, দেখ, রাজপুল্র কেমন মনে মনে সম্মান কাঁরয়। অথচ নিফল্প- 

ধীরগম্ভীরভাবে ভগবান্ ভার্গবের অগ্কে উপহান করিতেছেন |” 
শু'নয়া দীত| সবিশ্ময়ে অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
জামদগ্র্ের নিকটও রামচপিত্র বস্ময়কর বলয়াহই বোধ হহতেহিল। 

ভার্খবের পুৰ্দ প্রভদবান্দগণ অপেক্ষা রামচন্দ্র অন্ত প্রকারই প্রতীত হন। 



মহাবীর-চ'রত। ২২৭ 

রামের অনির্ব'চ্য ও অনিরূপণীয় মাহাত্ম্য, সৌজন্ত এবং উৎসাহ-গম্ভীর 

পৌরুষ-স্থ্য্য দেখিয়া! পরশুরামের চিত্তে মহ্থান্দোলন উপস্থিত হুয়। 

তিনি কিছু শাস্তভাবে রামকে বলিলেন,--প্তুমি যে পরসশুর কথ! 

বলিতেছিলে, এই সেই আমার গুরুদেবের প্রিয় পরপ্ত 

জামদগ্নোর আলাপনে সতীরাও কিছু আশ্বস্ত হইয়া! উঠিল, এবং 

ভার্গবের ক্রোধোপশম হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতে লাগিল । 

পরগুরাম আবার বলিতে আর্ম্ত করিলেন,--“আস্ত্র প্রয়োগের অভ্যাস- 

পরীক্ষায় গণসৈন্তপরিবৃত কুমার আমাকর্তৃক পরাজিত হন, এই সামান্ত 
কারণেই আমাকে আলিঙ্গন করিয়! গুণগ্রাহী ভগবান্ গুরুদেব অনুগ্রহ- 

পূর্বক এই পরশু ই প্রদান করিয়াছিলেন।” 

ভার্গবের কুমারবিজয়কে সামান্ত বাঁপার বলিয়া! নির্দেশ করা রাম. 

চন্দ্রের নিকট তাহার গর্ব প্রকাশই বলিয়! অনুমিত হইল । বিরক্তির 

ভাব ন! দেখাইয়। রামচন্দ্র বলিলেন,__-“এই জন্তই স্বর্গে মর্তোে আপনার 

বীরবাদ ঘোষি5 হইয়'ছে। যাহার জন্ত ভগবান্ গুরুদেব প্রচণ্ড চণ্ডীপতি 

ত্রিভূুবনে থগ্ডপরশু নামে বিখ্যাত, কুম'রবিজয়ের পর তাহ! লাত করিয়া 

আপনিও পরশুরাম নামে প্রলিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জমদগ্নি হইতে 
বাহার উৎপত্তি, ভগবান্ পিনাঁকী বাহার গুরু, বাঁচার শৌর্ধয বাকোর 

অগোচর, কেবল করেই বাক্ত হয়, সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত মহীর অকপট দান 

বাহার ত্যাগ বলিয়! খ্যাত, মেই ধন্ুর্ধেদ ও তপন্তাঁর আধার ভগবানের 

কোন্ কাধ্যই বা অলৌকিক নহে ? 

সথীর! গুরুজনের প্রতি রামচন্দ্রের এই রমণীয় সম্ভাষণের প্রশংস! 

করিতে লাগিল। 

“রামচন্দ্রের কথায় জামদগ্ন্যের মনে অত্যন্ত প্রীতির সঞ্চার হইল। 

তিনি আনন্দোংফুল্ল বাকো বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-*"মানসানুরূপিণী 
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নয়নাভিরামতার শোভিত হইয়া! রাম, তুমি না জানি কি অচিস্থ্যবূপ 

রমণীয় হইয়া উঠিয়াছ, তাই আমার এত প্রিয় বলয়! অনমিত হইডেছ। 

সত্যই বলিতেছি, হেরম্বস্তে যাহার এক পার্থ মন্কিত, কুমারের শরক্ষেপে 

যাহ! ব্রণলাঞ্চিত অ'মার সেই বক্ষ অদ্ভুত বীরলাভে পোনাঞ্চিড হইয়া 

ষেন তোমায় আ'লঙজন করিতে চাহিতেছে ৷”, 

সর্থারা রামচন্দ্র এই সৌভাগ্যের কথা সীতাকে শুনাইল, ত'হারা 

আরও বলিল,_“তুঁঁমই কেবল লজ্জাভগ়ে সম্কুচিতা ইয়া থাক * 

শুনিয়া সীতা অশ্রণাত ও দীর্ঘ নিঃশ্বান ত্যাগ করিতে লাগলেন। 

ভার্গবের বাকো রামচন্দ্র উন্তুর দিলেন,_“ভগবন, আলিঙ্গন- 

ব্যাপা*টি কস্ত উপাস্থত কার্য্ের বিপরীতই বোধ হইতেছে 1৮ 

রামচন্দ্রে ধাডমস্যণ মাভাম্মাশোভিত [বনয়ে পীতার হ্বদয় প্রফুল্ল 

হুইয়া উঠিল । জামদগ্লের মনেও এই ক্ষভ্রিয়শিশুর পরগুনগ্রাহী সৌজন্ত- 

পুত অন্তঃকরণের এবং পারমাধিক বিনয়ছজ্ঞের নিপুণবুদ্ধিগ্রাহা অহস্কার- 

ভাবের কথা জাগিয়া উঠিতেছিল । 

তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,-“আঅনাধারণ মহনীর-চরিত্রের অত্যন্তুত 

শ্বতাবের ছারা আকৃষ্ট হইয়াও আমার অনাস্থা দুর কয় নাই। এই 

বীরবালকাকৃতি অগ্রমেরসামধ্যলার অনিন্বচনী় পদার্থটি কি? ইনার 

শুভাকৃতি সগ্ততুবনের অভঙ়দানপুণ্যের সম্ভতারই বলিয়া ষনে তয়। 

তাহাতে আবার লাবণাশোতভায় সাত্বিক গুণদীপ্ত তেজ, ধন্ম, মান, বিজয় 

ও পরাক্রম বিস্ফুরিত চইতেছে। লোকসকলের পরিত্রাণের ভন্ঠ, 

মুষ্ঠিমান্ অস্তববেদ তুল্য ব্রন্ধাণ্ডের রক্ষার নিমিত্ত শরীরী ক্ষাত্রধর্মদন রাশী- 

ভূত সামর্গয ও পুঞ্জীভূত গুণের স্তায় জগতের পুণ্নিন্মাণরাশি যেন 

প্রাহ্ভৃ5 হহয়! অবস্থান করিতেছে ।” 

কিন্ত তিনি মনোভ'ব গোপন করিয়া কঠোরতা! প্রকাশচ্ছলে সীতাকে 
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অভ্যন্তরে লইয়৷ যাইবার জন্ত সখীদিগকে বলিলেন। বামচন্দত্র৪ বুঝিলেন 

যে. ভার্গব শাস্থভাবে নিবৃত্ত হইতেছেন না। সেই সময়ে এইবুপ ধ্বনি 

উত্থিত ভইল যে, ধনুরধধর সীরধবজ ও জনকবংশের পুরোহিত শতানন্ন 

আগমন ক্রতেছেন। 

সথীর। তখন সীতাকে বলিল,__প্পিতা আপিতেছেন ; চল, আমর 

অভান্তরে যাই ।” 

সীত! সংগ্রামলঙ্ষ্মীর নি ১ট অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া! পামচান্দ্রের মঙ্গল কামন! 

করিতে করিতে সথাগণের সঠিত সে ক্গান হইতে নিন্দ্রস্ত হইলেন । 

রাজ] জনকের আগমন গুনিয়! জামদগ্ন্য বলিতে লাগিলেন,--“এই 

কি সেই মনীষী সাজা নক, 'যলি পুরোডি « শতানন্দ কর্তৃক রক্ষিত এবং 

ধাহাকে আন্িতাশিষ্য যাজ্ [হ্ক্যমুনি পরবন্দধের উপদেশ 'দয়াছলেন। হইনি 

সচ্চারত্র বটেনঃ “কন্তু ক্ষণত্রিপ্ন বাঁলয়া মামার শিরঃশুল উপস্থিত হতৈছে |”? 

জনক ও শতানন্দ পরস্পর আলাপ করিতে হপিতভে অগ্রসর হইলেন। 

ভাগগবের অ'গমনে তাতারা অত্তাস্ব উৎকন্িত হইয়াছিলেন। শতানন্ধ 

জনককে কি সরা কর্তব্য জিজ্ঞ'সা করিলে, জনক টত্তর দিলেন, 

“্খাষ ষঙ্দধ আিথিঙগাবে আগমন কারয়া থাকেন, শাহা হইলে সেহ 

শ্রোএয়কে শ্বাসন, পাণ্ঠ, অর্ঘ্য, পরে মধুপর্কও দান কনিতে হয়। আর 

ধর্দি তিনি শক্রভাবে শ্ামা'দর পুক্রধনের প্রতি অকারণ দ্বেষ প্রকাশ 

করেন, তাহা! হইলে সেই গায়ঙ্গী'ন কাম্মুকা'ধকারেরই ব্যবস্থা যুক্দিযুক্ত 1” 

রাঁমচন্দ্রের প্রাত নিণীক্ষণ করিতে করিতে জামদগ্লোর নয়ন হইতে 

অশ্রধার! বিগন্িত হইতেছিল। রাম তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, 

ভাগব উত্তর দিলেন,--”এমন কিছু নহ্কেঃ তবে তোমার দশনে সর্বন্থথ 

মলিত হুহয়! অপুর্ব ভৃমানন্দের স্থষ্টি করিতেছে, নেত্রানন্দে পরমা 

প্রীতির সঞ্চার হইতেছে । কিন্তু নবাববহিত শ্রামান্ চিত্তপ্রয় তোমাকে 
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গুরুর বমাননার জন্ত বধ করিতে হইবে বপিয়!, পূর্ব হইতেই পরিতাপ 

উপস্থিত হুইয়'ছে।» 

শুনিয়া রামচন্জ্র কহিলেন,-“জানি, আমার প্রতি আপনার বথেষ্ট 

'ন্ুকম্পা আছে» 

পরগুরাম উত্তর দ্রিলেনঃ_-“তুমি অত্যন্ত উত্তান্ত হইয়াছ দেখিতেছি। 

অমৃতপূর্ণ মেঘন্সিগ্ককার় তোষার কম্বুকঠে, আহ, এই কুঠার এখনই 

নিপতিত হইবে ।» 

রামচন্দ্র তখন একট উত্তেজিত হুইয়! ব্যঙ্গভাবে বিগেন,_ “তাহ! 

হইলে দেখিতেছি, সত্য সহযাই আমার প্রতি করণ টিত£ণ করিতেছেন ।” 

ভার্গব কহিতে লাগিলেন, - *আমার প্রতি তুমি ভ্রকুটাভঙ্গি 
করিতেছ? অরে ক্ষভ্রিয়শিশু! সম্প্রতি ভুমি একটি বাঁলিক! নব. 

বধূর পাণিগ্রহণ করিয়'ছ, এবং নিজেও লুনার, সেইডহ্য আমি ছুঃখিত। 

কিন্তু আমার এ ভাব পুর্বে কখনও ঘটে নাহ, লোকপরম্পরা এইব্প 

প্রবাদ চলিয়া আসিতিছে যে) জামদগ্রয পরশুরাম মাতার মন্তকচ্ছে্দ 

করিয়াছিলেন। আর এ কথা সব্বভূতেই বিদ্দত আছে যে, ক্ষা্রয়জাতির 

প্রতি রোষপরবশ হইয়া ভার্গৰ গর্ত ক্ষভ্রিঃশিশুদিগুক খণ্ড থণ্ড, 

একবিংশতিবাঁর সমস্ত ক্ষজিয়গণের সংহার, ভাহাদদর রকপরিপুণ হদে 

হ্নান এবং তজ্জনিত মহানন্দে ক্রোধাগ্রির শান্ত কাঁর«া সেই রক্ত ছারাই 

পিতৃতর্গণ সমাধা করিয়াছিলেন ।* 

গুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, “নধংসতা। পুরুষের গুণ নহে। 

সে বিষয়ে শ্লাধাই বাকি? 

তখন পরশুরাম ক্ুন্ধ হইয়া বলিলেন,--“অরে নিয় ক্ষভ্রিঃশিশ্ত, 

তোমাকে অত্যন্ত ধৃষ্ট বলিয়াই বোধ হইতেছে। শীদ্বহ ধনু আকর্ষণ 

করিয়া আমার প্রহার কর, আমি পুর্বেই প্রহ্থত হইতে ইচ্ছা করিরা 
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থাকি । আমি আঘাত করিলে পরে আর কিছুই হইবে না। বহি 

উদ্দিগরণ করিতে করিতে যখন প্রনীপ্ত কুঠ'র স্বন্ধচ্ছেদে করিবে, তখন 

কবন্ধ হইয়া আর কি করিতে পারিবে ?” 

তাহাদের এইরূপ বাগবিতগার সময় জনক ও শতানন্দ নিকটবর্তী 

হইলেন। তীঠার। র'মচন্ত্রকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ 

স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। রামচন্দ্রও গুরুজজনের 

আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বাধা হইলেন । 

শতানন্দকে দেখিয়। জামদগ্রা সৃথপ্রশ্ন করিলে, শতানন্দ তাহার দর্শনে 

(বিশেষ স্ুুথান্বুভব করিম্বাছেন ব'লয়া উত্তর দিলেন, এবং তাহার 

আতিথ্যের ভন্ট সমস্তই গ্রস্ত আছে জানাইলেন। 

জামগ্রা, বান্বন্থাপ্ষ্যি গৃহমেধী স্থচরিত পুরোহিতের কর্তব্যজ্ঞানের 

প্রশংনা করিঘ্বা কাচলেন,“গামি আতিথ্যকামী নহি।৮ 

“তবে কন্যান্তপুরে প্রবেশ করিয়! অন্তঃপুরমর্ধ্যাদ1] লঙ্ঘন করা কি 

ঘুক্তিযুক্ত হইয়াছে” বলিয়া শতানন্দ উত্তর দিলেন।* 

জামদগ্র্য তাহার উত্তরে বলিলেন,_-“অরণ্যবাসা ব্রাহ্মণের প্রভূ" 

দিগের গৃঠশ্াপারে অনভিজ্ঞই হইয়া থাকে 1” 

ভার্গবের কথায়, রামচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_-“ইহার উত্তর 

তিভুবন্দাতার সামস্তের প্রতি উপযুক্ত গৰ্ধপ্রকাশই ভইয়াছে।” 

জনক বামচ-ন্বর প্রতি ভার্গবের পাপেচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 

জামদ্গ্না উত্তর দিতত না দিতে কঞ্চুক্কী আসিয়া রামচন্জের কন্কণমোচনের 
কথা জ্ঞানাইলেন। জনক ও শতানন্দ তীহাকে শ্বশ্রজনসমীপে গমন 

করিতে উপদেশ দিলে, রামচন্দ্র ভার্গহের অনুমতি চাহিলেন। জামদগ্ন্যও 

তাঁচাকে লোকধরন্্ম পালন করিতেই বলিলেন। কিন্তু অরণ্যবাসী তিনি 

'অধিকক্ষণ যে জনপদে থাকিতে পারিবেন না, সে কথাও জানাইলেন। 



২৩২ কবিকথা | 

তাহার পর বাঁমচন্দ্র অস্তঃপুরে গমন করিলেন । এই সময়ে দশরথ” 

সারথি স্রমন্্ আসিয্জা সকলকে জানাইলেন যে, মহারাজ দশরথের নিকটে 

মহষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন 

সকলে তাহাদ্দগের দশনের ক্ষন্য সে স্থান হইতে অপ্ত্তত ভহলেন। 

(৩) 

যেখানে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট ছিলেন, জামদগ্া '৪ শতানন্দ 

তথায় উপস্থিত হলেন । পরে তাহারা আসনপ'রগ্রহ করিলে, খশিষ্ঠ ও 

বিশ্বামিত্র জামদগ্নাকে বলিতে লাগিলেন - *হষ্টাপূর্তাবিধপ অনুষ্ঠানে? 

শত্রুপক্ষের দমনে, ঘিনি ইন্দ্রের প্রিয়সখাবপে সু প্রসিদ্ধ, ইত্পর্ভক অমরা- 

বতীর ন্যায় নন্্রমতী যে বীরের দ্বারা মনাথা হইয়াছেন, আরা বাহার 

নিতাসম্লিহিত এবং যিনি বৈবস্ব* কলভূঁষণ, সেই তনয়প্রিম় প্রবণ রাজ! 

দশরথ কেমার নিকট অভয় পাখনা করিতৈছেন। সেহ ভন বগিঠেছি, 

শুঁফ কল হইতে নিবুত্ত ভণ্ড | বিশেষত: তোমার জন্য মধু”.কর ব্যবস্থ 

হইয়াছে, ঘ্বৃতের দ্বারা অন্ধের পাঁক হইতেছে । তুমি শোয় এবং 

শ্রোজিয়ের গৃহে মাগমন করিফাছ ) এক্ষণে আমাংদর গ্রী বদ্ধীন কর” 

জামদগ্রা উতর দিপেন,- “রাম যাঁদ মহাবীর না হত, তাহা হহলে 

আমি ক্ষান্ত হইতে পারিতাম | দেখুন, রাম শিশু হহফাও আড়ুত কম্ম- 

সকলের দ্ব'রা খ্ািতিলাভ করিয়াছে । গুকধনুর্ঙরূাপ অবমাননা অসহন 

ভার্গব গুরুজনদিগের গৌরবরক্ষার জন্য সহা কার] তাহার গতিকার 

হইতে প্রতিনিবুত্ত হইল, এ কথা কেই বা জানিতে পারিবে? জানতে 

পারলেও কেই বা তাহা ব্যক্ত করিবে? কারণ, বীরব্রতের বিছেষ্টার 

অভাব না£। আবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্িদিগের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বধঘল যশে 

সামান্ধমার ছিদ পাইন], নীচ জনের! তাভাকে এরূপ বাড়াইয়া তুলে যে, 

সেই মোহকরী কিংবদস্তীর কিছুতেই বিরাম ঘটে না।” 



মহাবীর-চরিত। ২৩৩ 

বশিষ্ঠ কহিলেন,--*বৎস, ধাবজ্জীবন এই আধুধপিশাচিকা অবলম্বন 

করিয়া কি হইবে? তুমি শ্রোতরিয়, পবিত্র পন্থার্ অন্থমরণ কর। 

বিশেষতঃ তুমি আরণ্যক ব্রত অবলম্বন করিয়াছ। এক্ষণে তোমার 

স্থখীর প্রতি মৈত্রী, ছুঃখিতের প্রতি করুণ, পুণাঘালে মুদিতা ও 

পাপজ্ুনে উপেক্ষা এই ভাবনাচতুষ্টয়ার 'সন্তরণীলনে ঈর্ষযা, পরাপকার, 
অশুয়া ও অক্ষমার কলুষতা দূর কয়া চিত্তপ্রসাদনের চেষ্টা করাই 

কর্তবা। হৃদয় দ্ে ধারণার দ্বারা যে ভাস্বর আহ্কাশকল্প বুদ্ধিসত্বের 

বিকাশ ভয়, তাহাতে ধারণাকৌশশে স্থ্যোন্দুগ্রহমণির 'পরভারূপাকারে 

পরিণত হইয়া যে প্রবুত্ত চিত্তের স্থিরতাসম্পাদন কারঙগা থাকে, সেই 

জ্যোতক্মতা নামে [বশোকা যে'গবন্তি হোমার সান্!হতং হউক তাহার 

প্রসাদে চিত্তম!্ত্ঠ দূর ৬ইলে, যাহা সতাক্চে ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ 

যাহাতে মিপ্যার 'লশমাত্রপ নাচ, সেহ খমগ্ররানামে কেবল মান্সায়ত! 

অবভঃসাধনহোগ্যা জঅদ্মসামধ্যাবাশঠা হাবদ্যাম্মতাদিক্রেশহরণা, বল- 

শাজনী অশ.জ্যাতংম্বব্ধপ পরনাক্মার সা্াৎকাররাপণী »জ্ঞ' আবভূর্ত 

হইবে। ব্রাঙ্গণের তাহারই আচরণ কপব্য, তাহা চযণে অপমু্াতুল্য 

পাপ আঁতক্রম করা যাইবে । তোমাকে ত অন্ত 'দকেও অভিনা্ট দেখা 

যাইতেছে । আর দেখ, এই খাঁষধপরিষৎ, বার যধাজিং, অমাত্যগণসহ 

রাজ! দশরথ, বুদ্ধ বোমপাদ, আবরতঘজ্ঞ কন্ষবাদী প্রবীণ জনক্কুলপাত 

তোমার প্তাত কোনরূপ অপরাধা না হহয়াও অভয় প্রাথন। 

কাঁরতেছেন |”, 

জাঁমদগ্ন্য ঝালয়া উঠিলেন,--*তাহ। সত্য বটে, কিন্তু শত্রমূল উৎপাটন 

না করিঃ। আচাধ্য ত্রান্থক ও আচার্ধানী পার্বতীকে দশন করিতে আমার 

উৎসাহ হইতেছে না।"” 

জামদগ্র্যের কথ! শুনিয়া বিশ্বামিতর তখন ঝঁলতে লাগিলেন) “গুরু 



২৩৪ কবিকথা। 

জনের মানরক্ষাই যদি তোমার উদ্দোগ্ঠ হয়, তা! হইলে আমার কথাটাও 

চিন্ত! কর! উচিত । আর হিরণাগর্ভ হইতে বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা যে তিন 

খ'ষ সমুড়ত হইয়াছিলেন, ইনি সেই বশিষ্ট, এবং তুমিও ভূগুবংশীয়, আর 

এই শতানন্দও অঙ্গিরার প্রপৌত্র । 
জামদগ্রা উত্তর দ্িলেন,__-“আপনাদের স্তায় পুজনীয় ব্যক্তির বাক্য- 

লঙ্ঘত্ র ভম্ভ বরঞ্চ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিব, তথাপি শঙ্ধারণ মভ1- 

ব্রতের লোপ করিতে পারিব না । মোক্ষের অপেক্ষা মানরক্ষাই স্বভাবতঃ 

আমার প্রিয় বট, এবং আপনারাও আমার সন্মান জ্ঞাতিও বটেন। 

কিন্তু আমার এই জাব্রণে 'লাঞ্তিত কর্কশ বাহুটির প্রতিও লক্ষ্য 

করিবেন ।* 

জামদগ্র্যের কথ' শুনিয়] বিশ্বামিতর বিশ্রিত হইয়। উঠিলেন। তিনি 

মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “প্রশস্ত মাভাত্বা পদে পদে উদ্দিগিরণ 

করিয়া ইঙার হর্দভেদী বাকাবলী সত্য সতাই আমাকে রোমাঞ্চিত 

করিয়া তুলিতেছে ৮ 

জামদগ্রা প্সাবাপ্র বলিতে আরন্ত করিলেন,__ণ্ভগবন কুশিকনন্বন, 

বঙ্গে একা গ্রচিত্ত পৃঙ্গনীয় বশিষ্ঠ এবং বীরুচরিতে গুবীণ গুরু আপনি 

বলন , বিশুদ্ধ ভূ গুবংশে জন্মগ্রহণ কিন যে শত্তপারণ করিয়াছে, ভাছার 

এক্ষণে কি করা কর্তব্য ?” 

পরশ্রামের বিষয় চিন্তা) করিতে »রিতে বশিষ্ট মনে মনে বলিতে 

ছিলেন,--“ভার্গব গুণে মহান বটে, কিন্তু স্বভাবে অন্থরতুল্য । সর্ব- 

প্রকারে চরিত্রের উৎকর্ষ ₹ওয়ায় সকল আকারেই ইহার গর্ব ফুটির! 

উঠিতেছে ।” 

বিগামিত্র জামদগ্স্যের কথায় উত্তর দিলেন," আমি এই 

বলিতে চাহি, তুমি এক ব্যক্তির অপরাধে তুদ্ধ ₹ইয়া, সমন্ত ক্ষত্রিয় 



মহাবীর-চরিত । ২৩৫ 

জাতিকে নির্মল করিয়া, ব্রা্মণের ওরসজাত ক্ষত্রিযদিগকেও এক- 

বিংশতিবার বিনাশ করিয়াছ। অবশেষে স্বকীয় গুরুজন চ্যবনাদির দ্বার! 

নিবারিত হইয়! ক্রোধশাস্তি করিয়াছিলে ৮ 

পরস্তুরাম বলিয়া উঠিলেন,__পিতৃবধকোপে ক্ষজিক্সংহারে প্রবৃত্ত 

হইয়া আমি ঘষে আবার নিবুত্ত হইয়াছিলাম, তাহা অস্বীকার করি ন!। 

আমার এই বজদম প্রচণ্ড পরশু প্রিয়কারধা ক্ষলিয়সংহার হইতে ক্ষান্ত 

হইয়া! সমিধচ্ছেদনে কি প্রযুক্ত হয় নাই? বাঁণরংগ্রার শান্তভার অবলম্বনে 

চাপদও ও এক্ষণে প্রপমিত বিষবহ্হি ভূঙ্র্ের হ্যায় অবস্থিতি করিতেছে। 

আমি চাবনার্দির বাকো পরশু ও ক্রোধানলকে নিব'রিত করিতেছিলাম 

বটে, কিন্তু তাহারা রামক্তুক গুকধনুর্ভঙ্গে সত্য সত্যই আবার উত্থাপিত 

হইয়াছে; £কমাত্র চপল রাঘবণশস্তএ শিরশ্ছেদের পর পুনর্বার“বনে গমন 

করিলে, রঘু ও জনকবংশীয়ের! চিরকালই নিক্পদ্রবে অবস্থিতি কণিতে 

পারিবেন । তবে আব'র যেন কোনকপ ওক্কত্যের অনুষ্ঠান না হয়।” 

পরশুরামের কথ! শুনিয়া শতানন্দের মনে ক্রেধের উদয় হইল। 

তিনি বলিয়! ইঠিলেন,_-“আমার প্রিয় যজছান র'জধি জনকের ছায়া 

অতিক্রম করিতে পারে, এমন শক্ত কাহার আছে? তাহার জামাতার 

কথা ত দুরে থাকুক, আমর! গৃহা'গ্রির হ্টান্ন গৃহমেধিগণের শ্রচরিত- 

মহাস্তস্তাধার গৃহে ট্রিদিনই অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু তথায় যাঁদ অন্তে 

অবমাননার সঞ্চার করে, তাহা হইলে প্রির তপন্তায়, ব্রাঙ্ধণ্যে ও 

আ্গরসকুলে ধিকৃ :», 

শতানন্দের কথার উৎফুপ্প হইয়া বিশ্বামিত্র বালিতে লাগিলেন।_- 

“সাধু বস গৌতম, তোমার স্যার পুরোহিতের ঘারা রাজা শীরধ্বজ 
কৃতকৃভা হুইয়াছেন। তোমার তুল্য বিদ্ব'ন্ ব্রহ্ষণ যেখানে রাষ্ট্রক্ষক 

পুরোহিত, সে রাজ্য ব্যথিত, ভ্রষ্ট বা জীর্ণ হইতে পারে না ।” 



২৩৬ কবিকথা। 

জামদগ্ন্য নিবৃক্ত হওয়াব লোক নহেন; শতানন্দও তাহার জ্রকুটি- 

ভঙ্গিকে গ্রাহ্ করিতেছিলেন ন।; ঢেজন্য উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বাগযুদ্ধ 

'আরভ্তভ হইল। পরশুরাম বাঁললেন,_“গীতম, তোমার স্তান্স অনেক 

ক্ষত্রিয়-পুরোহিতের ব্রক্ষতেজের স্ফুরণ দেখা [গয্সাছে। [বস্তু জাঁনিও, 

প্রাক তেজোরাশি অপ্াককৃত জ্যাততেহ বিলয্প প্রাপ্ত হয় ।” 

তুদ্ধ শতানন্দ তথন জামদগ্রাকে অনজান্, পুকুষাঁধম, নিরপরাধ. 

ক্ষ!ভ্রঃহস্তা, মাপা তঙকী১ আশ, বিক্লতবেশ, বাণুতলকম্মা, অপুর্ব পাষও, 

শরগ্রাহা, অআঘুধজীবা হংশা'দ গাল বর্ষণ কাপয়া ঝণিলেন*- ভুমি 

এখানেও পগল্ভতা। পকাশ কারতেছ? মি ক বর্ষণ? মাতার 

শিরশ্ছেদ) গভগ্ [শওকে খও্ড খণ্ড কর, যজ্ঞর ১ রাজাগ ব্রহ্মহঠ্যাসম বধ 

এহ ক ব্রাঙ্গণের অচার ??? 

ইহার পর আবার জামদ,গ্রার গালিবুষ্টি আরস্ত হইল, তিনিও শতা- 

নন্দকে স্বস্তিবাচনিক, ছৃষ্ট, দামস্তপুতরাহত, অহলা।পুজ্র ইত্যাদি অভিধানে 

আভাঁহত কাঁরয়া কঙিলেপ,- মাম ক ভোমাব কপিত আখধুধীথী ?” 

শতানন্দ পুনব্বার জামপগ্রাকে ুষ্ট, ছুম্মুখ, তৃগুকুলাঙ্গাদ হত্যাছি 

গালি দিয়া বদিতে লাটিলেন,পরাজা ও গুরুজনের। স্বমমাহমায় ক্ষাণীল, 

তাহারা তোমার ক্ষমা করিতে পারেনঃ কিন্তু শতানন্দ কিছুদতহ ক্ষন! 

করিবে না ।5 

এহ বলিয়া ঠিনি শাপ-প্রধানের জন্য কমগ্ুলুজল লইয়া আচমনলে 

প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় দুরে শদ উত্থিত হহল,--.০*» কোথায় 

আছ, এহ ব্যদ্রনোতজ্াম্পত, মন্ত্রপৃঠ, দধেমিশিত ঘ্বতের অভিষেকে 

প্রজ্লিত আগ্নর গায় মুত্তিমান্ বন্ধতেজোজ্যোঠিত আঙ্গরসকে নিবৃত্ত 

কর!” 

শতানন্দ কিন্তু তাহাতে লক্ষ্য না করিয়াই শাপোদক লইয়া! সক্রোধে 
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বলিতে আরম্ভ করিলেন,__“শক্রর অভিঘান্ দ্রুতগতি হইয়া আপনাদের ' 

এই আততায়ীকে উৎপাশুক্ুব্ধ মরুতের দ্বার! সঞ্চালিত বজ্রাগ্রির দ্রমদাহ- 

নের ন্যায় ভম্মসাৎ করিতেছি 1” 

এই সময়ে রাজ! দশরথ কিছুদূর হইতে শতানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া 

উঠিলেন,--“ভগবনূ, প্রসন্ন হউন, গৃহাগঠের প্রতি আপনার হুদ্ধর্য তেজ 

প্রশমিত ভউক। দ্বিজবর ভার্গব স্বগুণে শ্লা্ধা এবং আপনারও আত্মীয় ; 

তাহাতে তিনি গহাগত ; ইহার প্রতি এরূপ ব্যবহার কি আপনার উপযুক্ত ? 

তিনি বিদ্বান হইয়া ও যদি দর্দ্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা তইলে 

ক্ষজিয়েরাই তাহাকে শিক্ষ। প্রদান করিবে; আপনি শান্তভাব অবলম্বন 

করুন।” 

দরশরথের কথ! শুনিয়া বশিষ্ট শতাননের ভস্ত হইতে শাপোদক অপ- 

হরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,_-“তোমাদের কুটুম্ব রাজ দশরথ যাহা 

বলিতেছেন, তাহাই করা ঈচিত | রামচন্দ্রেব কলাপ শামরা মনে মনেই 

আচরণ করিব; তুমি জাবাপি প্রভৃতির সঠিত শাস্তিহোমে প্ররত্ত হও; 

ভগবান্ বামদ্দেব আমাদের শিষ্াগণদহ জয়ণীল সুক্ষ, সাম ও অন্ুবাকাদি 

বেদমন্ত্র জপ করিতে করিতে পাঠ করিতে থাকুন ।” 

বশিষ্ঠের কথায় শতানন্দ সে স্থান হইতে নিক্রান্ত ভইলেন। তখন 

জামদগ্্য বণিতে আরস্ত করিলেন,__এই ক্ষত্রিয়াশ্রিত বটুটার আক্ষালন 

দেখ, ইহাতে কি হইবে ? অহে কোশলবিদেহর।জের অনুগৃহীত ব্রাহ্মণগণ, 

এবং সপ্তরত্বীপকুলাচলবাসী সমন্ত ক্ষত্রিয়, আমি যাহ! বলিতেছি, শুনঃ-_- 

তোমাদের মধ্যে য্দী কাহার 9 তপন্ত বা শস্ত্রে অধিকার থাকে, আমার 

তেজ অসহা বোধ করিলে দবর্পভরে তাহার স্মননের চেষ্টা কর। জগৎ 

অরাম, অজনকদশরথ করিয়? অতৃপ্ত পরশুরাম তদ্বংশীয়গণেরও অবসান 

খটাইবে।” 



২৩৮ কবিকথা। 

রাজ। জনক আসতে আসিতে পরশুরামের কথা গুনিক়া বলিয়া 

উঠিজেন,-_-“ভার্গব, তুমি অত্যন্ত গব্বিত হইয়! উঠিয়াছ দেখিতেছি ।, 

ভামদগ্রা তাহার গর্বের জন্ত জনক যে তুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে 

পারিলেন। নিমেষমধ্যে জনক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 

শক্রধবংসের, জরাপরিণতির, *নিরস্তর গুহ কর্মান্ষ্ঠানে্ত এবং পরবহ্ধ- 

তকত্বোপলব্ধির জন্ক বিজয়সহজ যে ক্ষ ত্র তেজ শান্ত হইয়াছিল, তাহা আবার 

উদ্ভূত হইয়া কার্ম্মককে শ্বকশ্মাহুষ্ঠানে তরান্বিত করিতেছে ।” 
জনকের কথ শুনির1 জামদগ্রা বলিয়|। উঠিলেন,_“অহে জনক, তুমি 

বেদ ও বৈদ্দিক ক্তিয়ায় অভিজ্ঞ, প্রবীণ, ধার্দিক। খাধিশ্রেষ্ঠ সুর্্যশিষ্য 

যাজ্জবন্ধ] তোমাকে বেদাস্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইজন্ 

আমি তোমার প্রতি নম্রতাচরণ করিতেছি । কিন্তু তুমি কিছুমাত্র ভঙ্গ 

না কিয়! একসপ কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ কেন ?”, 

তখন জনক 'কহিলেন,--ইহার বাক্যে মর্মভেদ করিতেছে, আবার 

তাহাতে বিনয় প্রকাশ পাইতেছে। আছে সভাপদ্গণ, সকলে শুনুন, 

ভূগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ব্যক্তি তপস্যা রত থাকার আমাদের 

শক্রতাচরণ করিলেও আমরা ক্ষম। করিয়া আসতেছি। কিন্তসে যদি 

অবিনাতভাবে পুনঃপুনঃ তৃগণৎ সঞ্ালিত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি 

ধঙ্গুর ব্যবার ভিন্ন আর কি উপায় আছে ?” 

পরশুরাম সক্রোধে উপেক্ষার হাসি হাপিয্জা বলিতে লাগিলেন,--“কি 

বলিতেছ? ধনুক, আশ্চর্য বটে! যাল্ঞরবন্কাশিণ্য ৰলিয়া অভিহিত 

করার দেখতেছি, নিথ্যাগর্কে স্ফীত হইয়। জরাজর্জর এই ক্ষত্র-বন্ধু 
ক্ষ্রিয়দর্শনে ক্ষুব্ধ অগ্নিশ্ফুলিঙ্গের অট্হাসযুক্ত অরিশিরঃশাণে সুনিশিত 
কুঠার দেখিয়াও প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে |”? 

জনক উত্তর দিলেন,--“*অধিক কথার প্রয়োজন নাই। আমার এই 
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ধনুক জ্যাজিহবার বিস্তারে বলয়াকার উৎকট কোটিদংষ্টা প্রদর্শন করিয়া 

ঘে'র ঘনঘর্ঘর ঘোষ উদিগরণ করিতে করিতে স্বীক্ বিশাল উদরকে জগদ্- 
তক্ষণে বাপৃত সহাপ বমবক্তযন্ত্রের ব্যাদানাগ্রুকারী করিয়া! তুলুক |” 

এই বলিয়া জনক ধনুকাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দশরথ আবার 

বলিয়া উঠিলেন,__“রাক্জা জনক, ক্ষান্ত হও, যে হস্তে তুমি অবিরত যল্তে 

গোপহত্র বিতরণ করিয়া থাক, পগিতকেশ পুরাণ ধন্থুধ্র তোমার সেই 

হন্য বাণ আকর্ষণ »্রিতেছে কেন?” 

জনক উত্তর দিলেন,_-““সথে মহারাজ দশরথ, এ ব্যক্তি আমাদিগকে 

কটুক্তি করিলে তাঙাতে কিছু বলিতে চাহি ন1) ব্রাহ্মণের কর্কশবাক্যে 

কাহার ক্রোধের উদ্রেক কয় ? কিন্তু এই ছুষবর্্বকারী বটু বৎস রামভদ্রের 

অকলাযাপকর কটুবাক্য কর্ণসমীপে উচ্চারণ করায়, কিরূপে ইহাকে ক্ষম! 

করা যাহতে পারে ?” 

জনক জামদগ্নককে বটু বিঃ অভিহিত করার, পরশুরামের মহা 
ক্রে'ধের সঞ্চার হইল। তিন জনককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,-_ 

““ছুরাত্মা ক্ষত্রিয়াধম। আমাকে বট্ বলিয়া! গালি দিতেছে? তবে যতক্ষণ 

বকৃৎ, ক্লোম, অগ্রমাস হইতে নির্গত রক্রে পগিপ্লতগাত্র এব* স্বাযুগ্রন্থি 

ও আঁস্থথগুযুক জীর্ণ গ্রীবার থণ্ডনকারী, আমার এই পরশ মস্তকচ্ছেদে 

ধমনিশির! হইতে উদ্গত ফেনপিণ্ডের গ্তাঁয় রক্ত'ভারে ভয়ঙ্কর তোমাকে 

পণ্তর ন্যায় হনন না করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধচেষ্টা করিতে 

থাক।” 

এই সমগ্জে রাজ। দশরথ উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হুইয়া জামদগ্ন্যকে 

সম্বোধন করিয়। কহিশলেন,৭ভার্গব, আমাদের মিত্র রাজা! জনক নিজ 

শরীর অপেক্ষাও প্রিষ্ন; তজ্জন্ত তাহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগে আমর! 

অত্যন্ত বাথিত হইয়াছি।», 



২৪৩ কবিকথা । 

ভামদগ্নয “ভাহাতেই বা কি” বপিলে দশরথ উত্তর দিলেন,__*সেই 

কারণে আমর! তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না।* 

জামদগ্রা কহিল্ন,--“তুমি দেখিতেছি আর এক প্রত হইয়া আমাকে 

শাসন করিতে উদ্ধত হহয়াছ। কিন্থ ভাঁনিও, জামদগ্রা পরশুরাম 

হ্বভাবতই অপরতিবন্ধক, আর তুমিও ত ক্ষত্রিয় |” 

দশরথ উতর দিলেন,_-“তজ্জন্য তোমাকে উপেক্ষা করিতে পারি- 

গেছি নাঁ। ক্ষক্রদগণই দর্দান্তপিগের শাসন করিয়া থাকেন। তুমিও 

টর্্দান্ত ; স্রুতর/ং আমরা ক্ষল্ররগণই ন্োমার শাসনকর্তা । শান্ত হও, 

নতুবা এখনই শিক্ষালাভ করিবে । কোথায় প্রশাস্তাচন্ত ব্রা্গণগণঃ আর 

ক্ষভ্য়গণের ধারণীয় অস্ত্রই বা কোথায় 1” 

দশরথের কথা গুনিয়া পরশুরাম বলিতে লাগিলেন,--“বহুকাল পরে 

তোমাদের ভ্তায় ক্ষভিষ্কে শিক্ষক পাইয়া! জামদগ্র্য সনাথ তইয়া 

উঠিল 1* 

সে কথায় দশরথ উত্তর করিলেন,_-“আহাতে কি কোন ভ্রম আছে? 

অন্ত, গ্ঞানবিভ্রা্ত, অথবা সন্দিগ্ধ হইয়া যদি কেহ তৃষ্টাদৃষ্টবিরোধী কর্শের 
অন্গন্ঠান করে, গুরুই সে স্থলে ভ্রমসংশোধন করিয়া দেন। কিন্ত জ্ঞানে 

নিঃসনে ত্রান্তিশৃন্ত হইয়া ষে ব্যক্তি বিরুদ্ধ ক্রিয়ার আচরণে প্রবৃত্ত তয়, 

রাজ! যদি তাহাকে শাসন না করেন, তাহ! হইলে, প্রজাবিপ্রবই সংঘটি 5 

কইয়া থাকে . 

দ্রশরথের বাক্য অনুমোদন করিয়া বিশ্বামিএ ভার্গবকে লক্ষ্য করিয়া 

বলিয়া উঠিলেন,_-''মহারাজ দশরথ সত্যই বগিয়াছেন। যদ্দি তোমার 

জানোদ্য় না হইয়া থাকে, কিংবা সন্দেথবিধুর বা বিভ্রান্ত হুইয়্া থাক, 

তাহা হইলে বশির চরণসেব! কর। তোমার জ্ঞানে নিশ্চয়ছ দোষ 

আছে, অন্ত 1 এরূপ হূর্বযবহারে প্রবৃত্ত হইবে কেন? আর যদি তুষি 
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বিগ্ুদ্জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পাপাচরণের হচ্ছ! কর, নৃপতিগণ তাহা! কখনই 

পহা করিবেন না।৮ 

জামদগ্র্য বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিম! কছিলেন,_-“কোৌশিক ! ধন্দে, 

বেদে ও কা'্কে ভগবান্ ঈশই আমার শিক্ষক । আম সর্তবক্ষত্রিয়নিহস্তা ; 
আম কে ক্ষরিয়েরা কিরূপে শিক্ষাপ্রদান করিতে পারে? আর প্রবীণ 

বণিঠাই ধশিষ্টের সহ্ত মান্ত সম্বন্ধ । কিন্তু অন্ত কোন 'বষয়ের প্রতি- 

যোগিতাঁয় আম! অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ নছেন। তপস্যায় ও জ্ঞানে আমি 

কাহাকেও আমার সদৃশ বলিয়া মনে করি না।” 

তখন বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন,_-“ভার্গব হইতে আমার পরাজয়- 

স্বীকার প্রিয় বটে। কিন্তু দেখ, মহত্বহেতু আমাদিগের পালনীয় প্রিয় 

পুরাতন আচারের আমাদের গৃহেই বিপ্রব ঘটিতেছে 1” 

সে কথায় বিশ্বামিত্র, জনক ও দশরথ ভার্গবকে লক্ষ্য করিয়! একসঙ্গে 

বলিয়া উঠিলেন,__“অনাধ্য। নিমর্ধ্যাদ, জগতের সনাতন গুরু বশশষ্ঠেও 

তুমি নিরস্কুশ। আমর! তোমাকে ছুষ্টগজের হ্যা বনীত করিয়া! শিক্ষা 

দিতেছি ।৮ 

সে সময়ে জানদগ্র্য প্রকুপিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,--“কি ! আমার 

এইরূপ অবজ্ঞা । যে ক্রোধ বৃদ্ধদিগের বচনে অন্তধৈর্ধযতরে সংহত হইয় 

মন্মভেদী শল্যের স্যার দগ্ধ করিতেছিল, এক্ষণে তাহ স্ক্কারে উদ্বেল হইব! 

প্রলপনকালান মক্ুদ্বিক্ষিপ্ত সমুদ্রের বাড়বানলের গ্ঠাক় প্রজালত হইতেছে। 

ভাগ্যক্রনে আমার আবমাননায় পরপু মৃত্যুর ন্তায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। 

পৃথিবীর সমন্ত রাজ। দশরথের পঙ্গে ডপস্থিত। প্রকুপিত কতাস্তের 

উৎসবকর প্রলয়তুল্য দ্বাবিংশ ঘোরতর ক্ষাত্ররসংগ্রাম উপস্থিত হউক |, 
পরশুরামের উত্তরোত্তর ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, বশিষ্ট হুঃখের 

সহিত বলিতে লাগিলেন,--“এ ব্যক্তি আমাদের স্বজন বটে, কিন্তু দর্প- 

১৬ 
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ভবে ভয়ঙ্কর কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব এ ব্যক্তি অশ্বস্টা হইবে 

কেন? কিন্তু আমি যার্দ ক্রোধসহকারে একবার দুটি নিক্ষেপ করি 

তাহা হইলে, ভার্গবশ্ুর অমঙ্গলই ঘটিবে ।” 

তথন বিশ্বামিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-পজামদগ্না, তুমি কি 

জীবলোককে ব্রহ্গতেজোহীন ও শন্্সামথ্যত্রষ্ট মনে কর? তুমি 
সম্বন্ধতঃ আমাদের রক্ষণীয় হইয়ও ব্রঙ্থক্ষলপমাজকে অবন্ঞ1 করিতেছ 1 

বৎস বামভড্রের প্রতিও ক্ররতাপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত ভইয়াছ, এই প্রকার 

মর্যাদালশুঘনে আমাদগকে দুঃখ দ্িতেছ। সেইভন্ত তোমার প্রতি 

ক্রুদ্ধ আমার চঞ্চল দারক্ষণ তত্ত শাঁপোদক এবং রি স্কারবশে বামহস্ত 

শরাসন 'ন্বেণ করিতেছে ।” 

জামদগ্র্য উত্তর দিলেন,__-পঅতে কৌশিক, যদি ভুমি ব্রহ্ধতেজ 

দেখাইভে চা, তাহা! হইলে আমার উগ্র তপশ্কায় তোমার তপ দগ্ধ 

করিব। আর যদি স্বজাতির আচারানুলারে ধনুর্ধারণ করু, তাহ 

হইলে পরশু তাহার সদৃশ কাধ্যসাধন করিবে ।” 

এই সময় রামচন্দ্র কিছু দূর হইতে বলিষ্! উঠিলেন,_“কৌশিক- 

শিষ্য রাম প্রপাম করিয়া! জ্রানাইতেছে যে, পৌলস্তাবিজয়োদ্ধত কার্ত- 

বীধ্যাজ্জুনের, এবং ক্ষত্রিয়বীর্ষ্যের বিজেতাকে আমিই জয় করিতে সমর্থ 

হইব। আমি পুনর্ধার আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি ।» 

রামচন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্পরথ বলিলেন।--%এ কি, বং 

রাম এখানে উপস্থিত কেন ?” 

ভনক বলিতে লাগিলেন,_-“আপনারা সম্যগঞ্ধপেই আস্থমতি 

প্রদান করুন, রামভদ্র জয়লাভে সমর্থ হউন । এই একবীর জগৎ. 

পর্তিই গব্বিতগণের শিক্ষক 1 বশিষ্ প্রমুখ আমর! সকলে এই কার্যে 

প্রতিতূ গহিলাম 1”? 
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তখন আবার দশরথ বঙগিলেন,_-“অগ্ভই দেখিতেছি, রামভদ্্র 

প্রখ্যাতকীত্তি রক্ষাব্রতধর যাজ্য গুণবান্ ইক্ষাকু-বংশীয়দিগের গৃহে 

সত্য সত্যই জন্মলাভ করিল। ভ্ঞানজ্যোতির দ্বার। ধাহার! ত্রিকালের 

সমস্ত ব্যাপারই জানিতে পারেন, সেই ব্রাহ্ষণগণ না জানি এই 

শিশুতে কি এক অনির্বচনীয্ শক্তির অনুভব করিতেছেন।” 

জামদগ্র্য সে সময় রামচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বকিলেন,--“অহ্থে 

রাজপুজ, তুমি কি মনে করিয়াছ জামদগ্র্যকে পরাজিত করিবে? 

তবে অগ্রসর হও। কিন্তু কদাচ তাহাতে সমর্থ হইবে ন'? ছর্দান্ত 

রেণুকানন্দনকে তোমারই অস্তক বলিয়া জানিবে । তবে ব্রহ্ধাণ্- 

নিকুঞ্জে পুর্রীভূত ঘনজ্যাঘোষে ভয়ঙ্কর ধনু ছিন্নক্ষত্রিয়কণ্ঠকন্দর হইতে 
বিনির্ঠত শোপিতধারায় নির্বাপিত এক্ষণে পুনরুখিত শিখাসমূদহ ব্যাপ্ত 

অগ্রিগ বঙ্কারযুক্ত বাণনিকরের দ্বারা জগদ্ভক্ষক কালরুদ্রকবলের 

ব্যাপারাভ্যাসে প্রবৃত্ত হউক ।” 

তাহার পর সকলে তথা হহুতে অপহৃত হহলেন। 

(৪) 
শ্রীরাম ও পরস্তুরামের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বমগুলে মহা হুলস্কুল 

পড়িয়া গেল। তার্গৰ অবশেষে রামচন্ত্রের নিকট পরাভ্ব স্বীকার 

করিতে বাধ্য হুইলেন। দেবতার! বিমানচারীদিগকে মঙ্গলানুষ্ঠান 

করিতে বলিলেন এবং তাচারাও এইক্পে স্ততিগানে প্রত্ত হইলেন,_- 

“কৃশাশ্বশিষ্য ভগবান্ কৌশিক মুনির জয়, হুর্য্যবংশীদ ক্ষত্রিয়নগণের জয় 

এবং ক্ষভ্রিয়ারর শিক্ষক, জগতের অভয়দাতা, লোকশ€ণা দিনকর- 

কুলেন্দু রামচন্দ্রের জয়।” 

সেই সময় রাবণসচিব মাল্যবান হুর্পণধার সহিত ব্যস্তসমত্ত 

ক্ইয়। এক বিমানারোহণে আকাশমগ্ডলে উপস্থিত হইলেন। দেবতা- 
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গণের আনন্দোৎসবে মাল্যবানের চিত্তে দারুণ উতৎক্ঠ। জন্মিল | তিনি 

সু্গণথাঁকে দেবতাদিগের একযোগ ও ইন্ছ্রাদির স্তুতিগানের কথ লক্ষা 

করিতে বলিলেন। 

সুপ্ণিখা “মাল্যবানের নিরুপম সত্য বুঝিতে পাপিয়া! ভীত ভইয! 

উঠ্ভিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে কি কর্তব্য, তাহ! জিজ্ঞাসা কাঁপল, 

মাঙ্যবান বলিতে আরম্ভ করিলেন»--“রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী 

কৈকেেয়া পুব্বপ্রতিশ্রত ছ্রইহটি বরের প্রাথনার রাজার নিকট 

মহুর। নামে পরিচারিকাকে আঅযোধা। হইতে পাঠাইয়। দিয়াছেন; সে 

এক্ষণে মিথিলার উপকণ্ঠে অব্ন্থতি করিতেছে । চারগণের নিকট এই 

কথ' শুনিয়াচি। তুমি এক্ষণে তাহার শরারে প্রবিষ্ট হুইক়া এক বরে 
ভরতের বাজালাঁতভ ও অপর বরে চত্ুদ্দশ ২ৎসরের জন্য সীত। ও লক্ষণে 

সহিত রামের দণ্ডকবনে গমন প্রার্থনা কর।” 

সুর্পণখা, সাম তাহাতে স্বীক্ষত হইবেন কি না এখং তাহাতেই খাকি 

ফলজাভ হইব, জিজ্ঞাসা কারণে, মাপ্যবান্ উত্তর 'দজেন,--“ইক্ষাকু- 

বংশে, বিশেষতঃ বিজয় কাঁম। রামের নিকট পিভৃলতা অমান্ত হবে না। 

তাঁহার পর সাম, দাণ, ভেদঃ দ'গাঁদি যোগাচার নীতি অন্ুপাঁরে রামকে 

দুরে আকর্ষণ কনিয়া রাক্ষসদগের নিকটে আনিতে হইবে। বিদ্ধারণ্যের 

আপগ্িচি * স্থানে বিচরণ করার সময় তাহাকে আক্রমণ করার বেশ স্থযোগ 

উপস্থিত হইবে । দ্বণগ্ডকা!রণ্যে বিরাধ, দনু, কনন্ধ প্রভৃতি বিচরণ করিয়া 

থাকে। তাচার! প্রভূশক্কিহীন রামের উৎসাহশক্কিকে মায়াপ্রভাবে পরাভৃত 

করিতে পানিবে । ইঞাতে বাবণের সীতাঁকরণ সহজনাধ্য ভইয়া! উঠিবে 1৮ 

রাষের সভিত লক্ষমপের আদার এয়োজন কি) সর্গণথ! ইহ! জিজ্ঞাসা 

করিলে মাল)ব!ন্ তাহাকে বুঝা ইয়া বাললেন,--“লক্ষ্ষণও রামের গ্তায় অন্তর 

পারদর্শী বীর, উভয়কেই একদজে ছন্মভাবে দমন করা প্রয়োজন ।৮ 
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সর্পণিখার কিন্ত এ সকল ভাল লাগিতেছিল না। তিনি দূরবর্তী 

রামকে নিকটে আনিয়া ও সীতাহরণের ছার! স্ত্রীঘটিত বিরোধ উপস্থিত 

করা অমঙ্গলকরই মনে করিতেছিলেন। হুর্পনথ! মাণ্যবান্কে তাহা 

জানাইলেন। 

মাল্যবান্ রামচন্দ্রের স্বমগুলের সন্নিকুষ্ট মণ্ডলে অবস্থিতির জন্য 

দ্ুরবন্তিতা অস্বীকার করিয়া! বলিতে লাগিলেন,_-"স্ুবাহু-মারীচের 

বিজেতা ও তাড়কা-হস্তার সহিত রাবণের বৈর অবশ্ম্তাবী। আঁবার 

দেখ, রামচন্দ্র জগতের পালক, আমর! কিন্তু তাহার পীড়াদায়ক। স্থুনরাং 

এই নিত্যশত্রতার জন্য তাঁহার পতি সাঁমনীকির ব্যবহার করা যাইতে 

পারে না। আর ধাহাকে দেবতারা! পতিরূপে স্বীকার করিতেছেন, 

তাহার কিসেরই ব1 প্রস্মোজন ? কাজেই তাহার প্রতি দাননীতিরও 

প্রয়োগ করা যায়না । ভেদনীতির প্রয়োগ ও আমাদের সাধা নফেঃ 

একমাত্র দ'গুনীতি আবশি্ই থাকে । তাহার মধো একপ প্রবল শক্রতে 

প্রকাশের বিধান অসম্ভব। কাজেই গুপ্ু দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিতে 

হয়। সেই জন্ত বনে আকর্ষণ করিয়া সীতাহরণের বাবস্থা করিতে 

হইবে ইহাতে শক্রকর্তৃক ম্বীহরণে সলজ্জ রাম তৎক্ষণাৎ মৃত্ার 

আশ্রয় ৮ইতেও পারেন, অথবা ক্ষীণবল হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃহ্ামুখে 

পতিত হইতে পারেন, কিংবা প্রতাপহীন হওয়ায় পরি তপ্ত হইয়া সন্ধির 
বাবস্থাও করিতে পারেন। আর যদ্দি অবমাননাভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়! 

আমাদের বিনাশের জন্য উদ্ভত হন, তাহা হইলে সুর্যের স্তাঁয় প্রভাবশালী 

তাহাকে সমুদ্র নিবারণ করিতে না পারিলেও আমাদের সহিত 

মিত্রতার আবদ্ধ ইন্্রনন্দন বালী নিহত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এ 

এ বিষয়ে চিন্তার অনেক প্রয়োজন |” 

স্থপণখার তাহা! জানিতে কৌতুহল হওয়ার, মাল্যবান্ আবার কহিতে 



২৪৬ কবিকথা । 

লাগিলেন,--«*বৎসে, তুমি রাৰণের প্রিয় এবং কাধ্যজ্ঞও বটে, সেই জন্তু 

তোমার নিকট নিঃশঙ্কভাবে মনের খেদ জানাইতেছি। ক্ষত্রিয় রাম 

স্বমগুলের সন্িকৃষ্টমগুলবর্তাঁ ও আমাদের অপকারী, এবং আমরাও তাহার 

অপকারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তিনি আমাদের প্রাকৃত ও কৃত্রিম দ্বিবিধ শত্রু 

হইয়! উঠিয়াছেন। আর আমার তৃতীয় দৌভিত্র ও রাবণের অনুজ 

বিভীষণ সহজশক্র আছে । এই তিন প্রকার শক্র নিকটবন্তী হইয়! সর্পের 

স্তায় ভয় উৎপাদন করিতেছে । কুস্তকর্ণ থাকিয়াও না থাকার মত; সে 

্বেচ্ছাকৃত নিদ্রাবাসন ও আবিনয়ে অগ্ন)বিভীষণ স্শীলতা, দাক্ষিণা 

প্রভৃতি আত্মগুপসম্পন্ন হওয়ায়, অমাত্যগণপ তাহার অনুরক্ত। থর? দষণ 

প্রভৃতি সঙ্ঘজীবিগণ রাজাকেই ভজন! করিয়া থাকে; তাঁগর! বসের 

ধেশ্ুহ্গ্ধদোহনের হ্যায় রাজার অর্থ শোষণ করিতেছে ; অমাত্যেরা বিরক্ত 

হুইয়! উঠিলেঃ ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা কারবে। এইক্প ভেদজর্জর 

রাজকুল রামচন্দ্রের আক্রমণমাত্রেই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে । নীতিশান্তেও 

লিখিত আছে যে, বিপদ লঘু হইলেও আক্রান্তের নিকট তাহা কষ্টসাধ্য 
ছইর] উঠে; সুতরাং বিভীষণের বিষয়ও চিস্তা করা উঁচত। তাছছার 

প্রতি প্রকাশদণ্ড, গুপ্ত৭, কারাবন্ধন বা নির্বাসনের ব্যবস্থা করিতে 

হয়। প্রকাশদণ্ডে সমদম্পকাঁর রাক্ষসেরা সহা করিবে না; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা 

গুগুদণ্ডেরও অনুমান করিতে পারেন ; তজ্জন্য অমাত্যেরা কুপিত হইলে, 

রামের আক্রমণে তাঞ্া ভয়ানক হইয়া উঠিবে। তাহাকে কারাগারে 

প্রেরণ করিলে, বিভীষপের সহিত একমত খর, দূষণ প্রভৃতি 

বিরোধী হইয়া উঠিবে ১ নির্ধাসন করিলে, তাহারা তাহার পশ্চাৎ 
অনুসরণ করিবে । তাহা! হইলে খর-দূষণের বিষন প্রথমেই চিন্তা 

করিতে ভয়।” 

মাল্যবান্কে এইরূপ চিস্তিত দেখিয়া, সুর্পণথা বলিয়া উঠিলেন,_- 
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“সেবাবৃত্তির কি গুরুত্ব! রাবণ ও থবদৃষণ সম্বন্ধে তুল্য হইলেও 

মাতামহু এক্ষণে তাহাদের বিষয়ে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন 1” 

মাল্যবান্ উত্তর দিলেন,__“ইহা সন্বংশীয়গণের আচার বটে 1” 

খরদূষণ প্রন্ৃতি ব্যতীত বিভীষণ নিজে কি করিতে পারেনঃ হৃুর্পণখা 

সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান্ কহিতে লাগিলেন,_ “আমাদের 

বিকুদ্ধতাব বুঝিতে পারিলে সে নিজেই অপস্যত হইবে। অথবা আমরা 

তাহাকে উপেক্ষা করিলেও শ্বজন হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই--একব্সপ 

মনে করা উচিত নহে; কারণ, আশৈশব যাছার সহিত বিভীষণের সধ্য 

স্কাপিত আছে, এবং যে এক্ষণে বালিপ্রদত্ত খষ/মূকে অবস্থিতি করিতেছে, 

সেই স্ুগ্রীবের সে নিশ্চয়ই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেখানে বালী 
তাহাকে বধ করিবে। নিজেই অথবা নুগ্রীবের দ্বারা রামের আশ্রক্ 

লইলেও বালী তাহ। উপেক্ষা! করিবে না” 

স্র্পরথ| তথন বলিয়! উঠিলেন,--“পরশুরামের পরাতবের ন্যায় রাম 

যদ্দি বালীকে বধ করেন, তবে বর্লাম'বিভীষণসংষোগ অনর্থকর হইয়াই 

উঠিবে।” 

সে কথায় মাল্যবান্ কহিলেন,_-“বালীকে যিনি বিনাশ করিবেন, 

তাহাকে আমাদেরও নিহস্তা বলিয়া জানিবে। সেরূপ সর্বনাশ উপস্থিত 

হইলে, একমাত্র কুলতন্ত বিভীষণ বাচিয়া থাকিতে পারিবে। ধর্মমময় 

রাম তাহাকেই রাজলক্ষমী সমর্পণ করিবেন ।” 

সুর্গণথা অগত্যা “তাহাই হউক” বগিলে, মাল্যবান্ তাহাকে 

মিথিলায় পাঠাইতে অভিলাষী হইয়! বলিলেন,_ “তুমি এক্ষণে মিথিলার 

গমন কর । জনক-দশরথের নিকট বশিষ্ট-বিশ্বামিত্্রন1 থাকিলে, আমাদের 

উদ্দেশ্টু অনায়াসেই সাধিত হইবে । আমিও লঙ্কার দিকে চলিলাম।” 

সুপর্ণথ! “হা মাতঃ! না জানি তোমার ভাগ্যে কত কষ্ট আছে” 



২৪৮ কবিকথা। 

বলিলে, মালযবান্ বলিয়া উঠিলেন,__গহা বৎস খরদূষণ, তোমরা 
আমার স্তার় পাপীর্প দ্বারাই নিহত কইবে ! হা বংস বিভীষণ, তুমিও 

আমার দ্বার! স্বস্থানচ্যুত হইবে! হা বৎস রাবণ, তোমার মহাসন্কটই 
উপস্থিত দেখিতেছি ! হা বসে কেকসি! তুমি শীদ্বই আর তিন পুজ 

দেখিতে পাইতেছ না 1৮ 

তাহার পর হুর্পণথা মিথিলা এব মাল্যবান্ লঙ্কাভিমুখে গমন 

করিলেন। 

এ দিকে তার্গবেগ পরাভবে মিথিলায় আনন্মজ্োত বহিতে লাগিল। 

জনক দশরথ পরস্পর আলিঙন-পাশে বন্ধ হইলেন ; বশিষ্ঠও বিশ্বামিএকে 

আলিঙ্গন করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

জনক দশরথকে বলিলেন, রাজন! মৌভাগাক্রমে উমি রাম- 

ভদ্রের স্তায় পুত্র জাঁভ কবিয়াছ। সেই মহাবীরের অসামান্ত স৩৩- 

গুপান্বিত, কতিমানুষ মহাফজ্দ অভ্ুতচরিত, কেবল আমানের বলিয়া 

নে, সমস্ত জগতেরই মঙ্গলকর বলিয়া জানবে |” 

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “সাথ কুশিকনন্দন! বামচক্দরের 

মভিম। আমাদের আশীর্বাদের অলীত | কারণ, তাহার দ্বারা আমরা ও 

ভ্রিভুবন কৃতার্থ তইয়াছি .» 

সে কথার বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,--“রামচক্দ্রের অকিমা তাহার 

প্রকৃষ্ট পুণের ফলশ্বরূপ, এ আতিশয্যের আমরা কেহই নহি ।১, 

দশরথ বলিয়া উঠিলেন,- *“ভগবান্ কুশিকনন্দন, ও কথা বলিবেন 

না। আদিতাবংশীয় প্রর্বনুপতি দিলীপ প্রভৃতির কুলদেবতার স্তায় 

তেজোরাশি অরুত্ধতীপতির ভক্তিভরে আরাধনার এবং প্রচুরতপঃশ'লী 
খঅমোঘাশিষে দক্ষ খধিগণের আশীর্বাদের ফলে মঙগলনিধি আপনাকে 

প্রসর করায়, রামগদ্রের এই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে |” 



মহাবীর-্চরিত। ২৪৯ 

বশিষ্ঠ কঠিলেন,_“সতা সতাই বিশ্বামিত্র এইরূপ বটেন। বাক্য 

মনের অগোচর, উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, প্রদীপ্ত, অপ্রমেরমহত্ব এই দুদ্র্য ব্রহ্মধিতে 

তেজোভরে জলিয়া উঠিতেছে 1৮ 

বিশ্বািত্র উত্তর দিলেন,_-“ভগবান্ মৈত্রাবকপ, সনৎকুমার ও 

আঙ্গিরসের গুরুবিদ্তা-তপোময় মাপনি যখন আমার গুণ ব্যাখ্যা করি- 

তেছেন, তখন সে গুণ আমাতে না থাকিলেও তাহ আছে বলিয়া 

মানিয়া লইতে হইবে। কারণ, আপনার বাকাই অমোঘপবিভ্র। 

আর রামভদ্রের পক্ষে এ সমস্ত কাধ্য বিস্ময়করও নহে) কারণ, রাজ! 

দশরথ তাহার জনক । বৈবস্বত মন্ুর বংশে সাক্ষাৎ পুণ্যোনতির স্যার 

আপনার উপদিই্ট বিধি অনুসারে প্রজাপালনে রত) পবিভ্রচরি ত ফে 

রাজগণ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, “্লাভাদের ধ্ন্ধর, বীর, ক্ষভিয়শেষ্ঠ, 

গুণনিধি রাজা! দশরথ যে শ্রাঘ্য ধাঁরত্রাপতি, তাতে সন্দেহ নাই। 

আবার বৃত্রশক্র ভন্তদহন বিশ্বপতি দেবরাজ মচেন্ত্র সেনাশ্িক্ষক অস্গর- 

হত্তা এই বীরকে বহুবার যুদ্ধে বরণ করিয়াছেন। ঈঘৃশ দশরথ নিসদৃশ 
পুজ্রের কি জনক হইতে পারেন ? সুতরাং ইহাতে আশ্র্ব ই বা কি? 

ভগবান্ ইন্দ্রের বিজেতা দশানন, দশাননের বিজেতা কার্ড বীর্য জুন, 

ত্বাহার নিস্তা ব্রিভুঝনে প্রথ্যাতমহ্িমা মহাবীর পরস্রামকে জয় করিয়! 

বৎস রামভদ্র সমস্তই ত জয় করিয়াছেন বলিতে হইবে ।” 

এই সময়ে জামদগ্র্য ও রামচন্দ্র সেই দিকে আগমন করায়, তীহা- 
দিগ্নকে দেখিয়া লোৌকসকলে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! পথ ছাড়িয়া দিল। 

রাজ! দশরথ তাহাদের আগমন লক্ষ না করিতে পারায়, লোকসকলের 

দ্বিধা বিভাগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বিশ্বামিক্র রাম-জামদপ্রযের 

আগমনের কথ! উল্লখ করিয়া বলিতে লাগিলেন,-“বীর ও বিনয়ে 
শোতিত হইয়া মান্ত মুনির নিকট অবনত অথব! গুণোননত রাম গুরুসমীপে 



২৫০ কবিকথা । 

প্রথমাপরাধী শিষ্যের স্যার হতবীরদর্প ভার্গবের কাছে লজ্জ! প্রকাশ 

করিতে করিতে এ দ্দিকে আসতেছেন ।% 

আদিতে আসিতে রামচন্দ্র জামদগ্ন্যকে বাঁলতেছিলেন,-_ক্ব্রহ্মবাদী- 

দিগের উপাসিত, বন্দ্য পদধূগে শোভিত,বিদ্যাতপোররতনিধি, তেজাত্বগণের 

শ্রেষ্ঠ, ভগবান্ আপনার প্রতি ষে অবিনয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহ ক্ষমা 

করিয়।, প্রসন্ন হউন | আম অঞ্জলিবদ্ধ হুইয়! আপনার প্রসাদ ভিক্ষা 

করিতেছি |" 

জামদগ্র্য বললেন,--“সে কি কথা, তুমি কোনই অপরাধ কর লাই; 

বরঞ্চ আমার উপকারই করিয়াছ। চৈতন্তমাত্র হরণ করিয়া যে দর্প- 

বাধি পুণ্য ব্রাহ্মণজাতি, বংশগুণ ও আমার শ্লাঘা চরিত্রের ধ্বংস 

ঘটাইয্াহে এবং যে এক হহাও বহুদোষে গহন, ব্রাহ্ধণবংলল তোমা 

কর্তৃক মলের জন্গহ তাহা শমত হইয়াছে ।” 

রামচন্দ্র উত্তর দ্িলেন)-“আপনার বিরুদ্ধে শন্ত্রধারণউ "সামার 

অপরাধ | 

জামদগ্না কহিলেন, “তাহা অন্যাঘ্য নহে । কারণ, অন্যপ্রকারে 

রোগীর দোষ অসাধ্য বিবেচনা করিয়া যেমন বৈদ্ত শম্ত্র ধারণ করিয়। 

থাকেন, দুর্দমনায় ব্যাক্রর প্রতি রাঞ্জাকেও তাহারই অনুকরণ করিতে 

তয়।”” 

রামচন্দ্র জামদগ্ন্যের সিত উক্তি প্রত্যুক্তিতে অশক্ত হইয়া তাহাকে 

অগ্রর হইতে বাললেন। জামদগ্র্য কোথাম্ন যাইতে হইবে, জিজ্ঞাস! 

করিলে, রামচন্দ্র প্রথমে দশরথ-জনকের নিকট বলিয়া লাঁজ্জত তইয়! 

বশিষ্ট-বিশ্বামিত্রের নিকট যাইতে তাকে অনুরোধ করিলেন । তার্গব 

লজ্জাবশতঃ অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না) কিন্তু রামের নির্দেশ 

বলজ্বনীয় মনে করিয়! অগত্য! সেই দিকেই চলিলেন। 



মহাবীর-চরিত । ২৫১ 

যেখানে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র ও জনক-দশরথ অবস্থিত ছিলেন, রাম ও 

পরশুরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। জামদরপ্রয তখন সকলকে লক্ষ্য 

করিয়! বলিতে লাগিলেন,--“ষাহার বিজগ্মী শাসন জামদপগ্্েও প্রতিষ্ঠিত, 

এই সেই সলৌম্যতে অচণ্ড চওশাদন রাঁম।” 
জনক-দশরথ ভার্গবের অতিগস্তীর সৌজন্য প্রকাশে পুলণকত হইয়া 

উঠিলেন। রামচন্দ্র সকলকে যথারীতি প্রপাম করিলে, তাহারাও 
তাহাকে আল্জিনপাশে ব্ধ করিলেন। জামদগ্ন্যও বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রকে 

প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,_-“আপনাদের হায় বৃদ্ধ গুরুজনের 

বাক্য লঙ্ঘন করির়: ষে মহাপাপের দঞ্চয় করিয়াছি, রাঁমকর্তৃক দমিত 

হওয়ায় এক্ষণে তাগার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব, তাহার আদেশ প্রদান 

করুন। ম্নাদি আপনারাই ত প্রথম ধন্বদ্রষ্টী এবং গুরুর নিকট হইতে 

অনেক প্রকার জ্ঞানলাত করিয়া আপনারাই ৩ গ্রন্থলমুহ ভ্বার ধর্মের 

প্রবপ্তন করিয়াছিলেন 1” 

বশিষ্ট উত্তর [দলেন,_-প্বতস, অগ্ভই দেখিতেছি, তুম শ্রোত্রিয় 

আমাদের ফুলে জন্ম লাভ করিলে । তোমার ছবিনয়ে আমরা ছঃখিত 

হইয়াছিলাম, এক্ষণে আবার সুখা হইয়াছি। বুদ্ধদের খতাবই এই $ এক্ষণে 

প্রক্কৃত কল্যাণের অনুষ্ঠান হউক । তুমি এক্ষণে পরিশ্তুদ্ধই হইয়াছ।' 

বিশ্বামিত্রও কাহলেন১--“বংস, রামচন্দজ্রের দ্বার যে তোমার পাপ- 

মোচন হুইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছি। কারণ, ধম্মাচার্যেরা বলিয়া 

থাকেন যে, প্রায়শ্চিত্তের স্তায় রাজদণ্ডেও পাপের বিশুদ্ধি হয়? সুতরাং 

প্রজাপালক'দগের নিকটে বশিষ্ঠ আর কি আদেশ করিতে পারেন ।” 

রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগলেন,_-“এই সকলই ভগবান্-সাক্ষাৎকৃত- 

বন্ধধিগণের প্রসঙ্নগন্ভীর পবিত্র বচনাবলী |” 

দশরথও পরগুরামকে কছিতে লাগিলেন,--“ভগবন্ জামদ্র্য 



২৫২ কবিকথা । 

স্বভাবতই পবির । আপনার আবার পবিত্রতার প্রত্ষো্ন কি? ভীর্ধে- 

দক ও বহির কি শুদ্ধির প্রয়োজন হয়?” 
জামদগ্র্য তখন ।ন্র্জনবাসের অভিলাষ করিয়া ভগবতী বন্ুন্ষরাকে 

রহ্ব,দানে প্রসন্ন করার জন্ত প্রার্থনা করিলেন। জনক সে সময়ে 

তাহাকে আসন প্রদান করিয়া উপপেশন করিতে অনুরোধ করিলে, 
জামদগ্র্য যাজ্ঞবন্কাশিযোর অনুরোধ উপেক্ষা করিঠে পাধিলেন না । তখন 

সকলে তথায় উপ্বেশন করিলেন 1১” 

ইহার পর রাজ] দশরথ জামদগ্রাকে লক্ষ্য করিয়া ব'ল্তে লাঞ্গেলেন, 

--আপনার! জনপদ্দবচিভাগে অবঞ্চিতি করেন, আমরাও [নন নিজ 

গৃছকার্য্ে ই বান্ত থাকি আমাদের মানারথবাপ্চিত আপ্নাদের আগমন 

দীর্ঘকাল পরে বহু পুণাফলে আমি লাভ কাঁরলাম। স্তুতিপথের অতীত 

প্রভাবে প্রদীপ্ত আপনার কি স্তুতি করিব? সমগ্র মহী ধাহার আকপ্ট 

দান, তাহাকে দান করিবারই বকি আছে? বিষয়বিরত শাস্ত মুশিজনের 

পরিজনষ্ট বা কি কারবে? তথাপি পুজ্রগণ সঙ্গ দশরথকে আপনার 

বশংবদ বলিয়া গ্ানিবেন 1৮ 

জামদ্বগ্রয টত্তর দিলেন।_-“তোমা' দর একপ হওয়া আশ্চধ্যের বিষয় 

নহে; মুনিগণ ফাভাকে এদাপ্ত ধাম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, সেই 

জ্যোতিনিধি ভগবান সবিতা তোমাদের প্রসবিতা ; ইহা অপেক্ষা 

তোমাদের অন্য সম্পদের প্রশংদাবাদের প্রয়োজনহই বাকি? আর 

জপ্রমেয়-মহিম! বশিষ্ঠ বেদের গায় যাহাদের ধর্মগুরু, সেই যাঁজ্ঞজক 

ইক্ষাকুবংশীয় তোমরাই প্ররূত রাজধি। দেবানুরযুদ্ধে অভয় প্রদ 

ধনুঃশাসন সপ্তদ্বীপে নিবিষ্ট যজ্জযূপশ্রেণীর দ্বারা অঙ্কিত ভূমিনকল, 

সনাতনকীন্ডি ভগবতী ভাগীরথী ও সাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাধ্যাবলী 

ভোঁমাদের মাহাত্মা ঘোষণা! করিতেছে 155 



মভাবীর-চরিত । ২৫৩ 

পরগুরামের কথ! শুনিয়া বশষ্ট"বিশ্বামিত্র চুপে চুপে বলিতে 

সাগিলেন,_-পরামচন্দ্রের নিকট হইতেই এ সমস্তের শিক্ষালাত হইয়াছে 

দেখিতেছি | 

তাচার পর ভার্গব রামচন্ত্রকে তাহার বন্গমনে অন্কামাদন করিতে 

বলিলে, বিশ্বামত্রও বিদায় চাহিয়া বলিলেন,_-“রঘুজনকগৃহে বিবাহমঙ্গল 

দর্শন করিলাম । এন্সণে ভার্গববিজয়ী বৎস রামভদ্রকে অভিপন্দন 

করিয়া গগভতিমুখে অগ্রসর হই ।৮ 

বিশ্বামিত্রের গমনকথা রাজ! দশরথ রামচন্দ্রকে জানাইলে, বিশ্বামিত্র 

অশ্রুপূর্ণলোচনে রামচন্ত্রকে ন্মালিঞ্গন করিয়া কহিলেন,_--“"বৎস ! 

তোমাকে ছাড়িয়া ধাইতে ইচ্ছ! হইতেছে ন!; কিন্তু অনুষ্ঠানের নিতাতা। 

আমাদের ম্বাধানতা অপহরণ করিয়া থাকে । আহিতাগ্রিগণের পক্ষে 

গৃহস্থাশ্রম প্রতাবায়সঙ্কট বলিপ্লাই জানিবে।% 

বশিষ্ঠ খলিহা উঠিলেন,--"ম্বগৃহ হইভে স্বগৃহে যাতাগ়্াত ত 

স্বেচ্ছাধীন 1১, 

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,_--“তাহাই যাঁদ ভগবানের অনুরোধ হয়, 

তাহ হইলে, চলুন, ছুইজনেই সিদ্ধাশ্রমে যাই । আপনাকে অগ্রে করি! 

উপস্থিত হইলে, মধুঙ্ছন্দনাতার সমাদরই লাভ করা যাইবে ।” 

বাশ তাহাতেই সম্মতি দান করিলেন। জনক-্দশরথ বলাবলি 

করিতে লাগিলেন,_-“ক্রহ্মঘিসঙ্গম কতই রমণীয়, কতই মধুর। ধাঁহার! 

পরম্পরে পরস্পরেরই মাহাম্ম্য জানেন এবং অন্যে ধাহাদের স্বরূপ 

অবগত নহে, তাহাদের বিরোধও পরোপকারের জন্যই উজ্জল হইয়। 

উঠে; প্রণয়ের ত কথাই নাই।” 

সেই সময়ে সীতা দূর হইতে গুরুজনদিগকে অভিবাদনের কথা! 

জানাইলেন, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র তাহাকে আশীর্বাদ করিয়। কহিলেন,--. 



২৫৪ কবিকথা । 

“বৎসে জানকি ! বর্তমান বিজয়চ্ঙ্গলে শ্রেষ্ক্ষভ্রিয়গৃহিণীগণ তোমার 

বহুমানসহকারে যে পুজা করিতেছেন, তোমার ব্জী বীরপতিকর্তুক 

ইঞ্জ্রের মহাভয় নিবৃত্ত হইলে, শচীও তোমায় সেইরূপ পূজা কারবেন 

বলিয়া মানস করিয়া! থাকুন 1৮ 

খষিগণের আশীর্বাদ শুনিয়া রামচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,-- 

“রাক্ষপগণ অচিরেই সমূলে উতৎপাটিত হউক |» 

তাহার পর খধিরা আসন হইভে উখিত হইলে, অপর সকলেও 

প্রণাম করিতে করিতে উঠিয়া দড়াইলেন। জামদগ্নয গমনোদ্যত 

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিলে, তাহারা! এই বলিয়। আশীর্বাদ 

করিলেন,--“তোমার শাস্তি স্থির হউক, প্রত্যগজ্যোতির প্রকাশ 

হউক, এবং অন্তঃকরণ শুভ সঙ্কল্প ৪ইতে অভিন্ন তউক।” 
তাহার পর বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র তথ' হইতে অপশ্থত হইলেন । 

আচদগ্রাও ঠাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত ইয়া! কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার 

পর রামচন্দত্রকে আহ্বান করিলেন। রামচন্ত্র তাহার নিকট উপস্থিত 

হইলে, পরশুক্গাম বলিতে লাগিলেন,-_“ক্ষজিয়ধ্বংস হইতে নিবুত্ত হইয়াও 

আমি যে ধনুর্ধারণ করিয়াছিল!ম, এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন দেখি 

তেছি না। সমিচ্ছেদনের জন্য পরুণ্টুর কছু ব্যবহার ভইতে পারে । 

আমার অভিলাষ এই যে, দগ্ডকারশ্যের পুণ্য সরিত্টে যে সমস্ত খাবি 

বাস করিতেছেন, তাহাদের বিধ্ব'সের জন্ত লঙ্কাব:সী রাক্ষসেরা তথায় 

সতত বিচরণ করিয়! থাকে, দেহ নিশাচরগণের প্রমথনের জন্ত এই 

ধ্নহই উপযোগী হইবে, তাই এই ধস্থুর স।হত তোমাতেই রাক্ষসবধের 

অধিকার হাগ্ত করিতেছি ।” 

এই বালস্া পরশ্রাম রামচন্দ্র ক ধন্থুঃ সমর্পণ করিলেন । রামচন্দ্রও 

“আপনার আদেশ 1শরোধায) ব জয়া ধমুকটি আগ্রহমহকারে লইলেন। 
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মহাবীর-চরিত । ২৫৫ 

তাহার পর জাসরদপ্ন্য বাম্পাকুললোচনে “আযুক্মন, ভু'ম 'প্রতিনিবৃত্ত 

হও", বলিয়। সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । রামচন্দ্রও অশ্রুপূর্ণনয়নে 

ভার্গবের গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

তাহার পর তিনি কি উপায়ে দণ্ডকারখ্যে যাইবেন, তাহারই চিন্তার 
প্রবৃত্ত হইলেন। স্সেহপ্রবণ গুরুজনের! যে তাঁহাকে যাইতে দিবেন, 

রামচন্দ্র তাহ! বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ভার্গব তাহাকে 

অস্থ সমর্পণ করিয়াছেন, অথচ তিনিও পরাধীন; ওদিকে রাক্ষসগণ 

কর্তৃক তপস্বীর! উৎসারিত হইতেছেন, এরূপ নান! চিন্তায় তাহার চিত্ত 

আন্দোলিত হইতে লাগিল। 

মাল্যবানের উপদেশক্রমে হুর্পণিখা অস্থরার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া! 

মিথিলার উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে লক্ষণের সঠিত সাক্ষাৎ হওয়ায় 

মন্থর রামকে লংবাদ দেওয়ার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করে। রাম 

ফখন অত্যন্ত চিস্তাকুল হুইয়! উঠিয়াছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ দূর হইতে 

মধ্যমা মাতার প্রিয়সঙ্গী মস্থরার আগমনসংবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করেন। 

রামচন্দ্র মস্থরাকে লইয়া আসিতে বলিলে, লক্ষ হুর্পণখাবিষ্টা মন্থুরাকে 

লইয়! উপস্থিত হন। 

পরশুরামবিজয্মী রাষচন্দ্রকে দেখিয়! হুর্গণধার মন বিচলিত হুইয়া 
উঠিল। সমগ্র সৌতাগ্যলগ্মীর আঁবেশে লোচনরসায়ন রামচজ্দ্রের সৌম্য 

শরীরনিন্ীণ নিরীক্ষণ করিয়া, সংসারস্থথহারী বৈধব্যহ্ঃথে জর্জরিত 

সুর্গণখার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে যাহা! হউক, বশিষ্ঠ- 

বিশ্বামিত্র না থাকায়, তিনি সুযোগ উপস্থিত বুঝিয্। স্বকারধ্যোদ্ধারে 

প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মস্থ্রার মুখ দিয়া কৈকেয়ীর প্রাথিত বরদ্বয় রাম 

চন্দ্রের স্বারাই রাজা দশরথকে জানাইবাঁর জন্ প্রকাশ করিলেন। 

লক্ষণ মন্য়ার় হস্ত হইতে কৈকেয়ীর পত্র লইয়া পাঠ করিতে 



২৫৬ কবিকথা। 

লাগিলেন,--এক বরে ভরশ রাজ্যভোগ কারবেন, অপর বরে রামচ্জ্দ্র 
আবিলঘে দণকারণ্যে যাইবেন। তথায় বন্ধল পারধান কার! চতুর্দিশ 

বৎসর বাস করিতে হইবে, সীত। ও লক্ষ্মণ বাতীত অন্ত কোন পরিজন 

ছন্ুগমন করিতে পারিবে না 1” 

রামচন্দ্র যে সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাছাই উপস্থিত 

দেখিনা তিন হহাকে মহান্ুগ্রহ বলিয়া মনে করিলেন । কৈকেরীর বর 

কাভার উৎকণ্ঠ' দুর করিয়া! দিল) বিশেষতঃ লক্ষণের বিরহ ঘটিবে ন। 

বলয্া তাহার মনে আনন্দসঞ্চার হইল। লক্ষমণও জ্যেঞ্টের অনুপমন 

করতে পারিবেন জানিয়। প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বলগমনের 

ইচ্ছা মন্থরাকে জানাইলে, মন্থর! যে সংলারে রামলক্ষ্মণের ন্যায় কল্পদ্রুম 

জন্সেঃ তাহাকে প্রণাম করিতে কাঁরতে অপচ্ছত হইল। 

এহ সময়ে মাতুল যুধািতের সাহত ভরত আমিতেছিলেন। লক্মণ সে 

কথা রামচন্দ্রকে বললে, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন১--"ভরতকে আ'লঙগন 

ন। করিয়া আনি ধারভাবে বনে যাহতে পারতোর্ছ না) আবার আমাদের 

প্রবাসহঃথে কাতর তাহাকে দেখিতে কষ্টবোধ হইতেছে ।» 

ভরত-ুধাজিৎ উপস্থিত হইব! রাজ দশরথকে জানা ইলেন,-_-“প্রজাবর্থ 

একমত ছহয়া নিবেদন করিতেছে, _-“আপনার প্রসাদে ব্রশ্নীব্রাতা আপনার 

পু রাজ রামভদ্রের দ্বারা সনাথ হুহয়া লকল লোক পূৃর্ণকাম হউক |” 

দশরথ জনককে লক্ষ্য কারর! বলিলেন,--'“কল্যাণকামী প্রজাগণের 

অন্থরোধ আনন্দকর বটে, কিন্তু রাম যাহাদের প্রির, সেই বশিক্ঠ-বিশ্বামিঅ 
এখানে উপস্থিত নাই 17 

জনক উত্তর দিলেন, _-"সশুকাধ্য তাহাদের পরোক্ষে অগ্কতিত 
হইলেও ঠাহার। ভ্রীতই হ্ইবেন। আর অতিষেককার্ষোর অন্ত মন্ত্রজ্ঞ 

ভগবান্ বামদেবই উপস্থিত আছেন।” | 
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তখন দণরথ বর্লিলেন,_-“তবে জামদগ্যবিজয়োংসব ও অভিষেক- 

অছোতৎ্সব এক সঙ্গেই সম্পন্ন হউক। এ মহোত্সবে ষে যাহ! প্রার্থন! 

করিবে, তাহাই পূরণ করা যাইবে ।” 

তখন রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া! আপনাকে একজন প্রার্থী বলিয়া 

জানাইলেন। দশরথ তাহার কি প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র উত্তর 

করিলেন,-_“আপনি মধ্যন। মাতার যে বরনবয় প্রদানে প্রতিশ্রত ছিলেন, 

তিনি এক্ষণে তাহাই যাঁচঞ1 করিতেছেন। তাহারই অনুগ্রহে আমরা 

এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থী ।১। 

দশরথ বপিলেন,_“রঘুবংশীয়েরা সত্যসন্ধ, এ বিষয়ে তোমার সংশয় 

কেন? তুমি যখন তাহার দূত হই! প্রার্থনা করিতেছ, তখন আমি 
প্রাণ পধ্যন্ত প্রদানেও স্ীক ত। 

রামচক্ত্র লক্ষমণ:ক বরদ্বয়ের কথ! পাঠ করিতে বললে, লক্ষ্মণ পড়িয়া 

গুনাইলেন। তাহ! শুনিয্া সকলে হাহাকার কগিতে লাগিল,-_-রাজ! দশ- 

রথও মুষ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামলক্্ণ তাহার চৈতন্সম্পাদনের 

চেষ্ট় প্রবৃত্ত হহলেন। 

রাজা জনক বলিয়া! উঠিলেন,__“ইক্ষাকু-কুল-তিলক রাজ! দশরথের 

পত্বী, বিশুদ্ধ রাঁজকুলকন্তা এবং নিজে সাধ্বী হইয়াও কৈকেম়ী এই 

£ল1কভয়ক্ষর রাক্ষদকর্ট্বে কেন প্রবৃত্ত হইলেন? ইহা আমার্দের নিকট 

অভভুত বলয়াই ৰোধ হইতেছে ।” 

রাজা দশরথ প্রকাতস্থ হইলে, রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,_“তাত, 

বদি আপনারা সত্যসন্ধ হন, এবং রাম আপনাদের প্রয় হয়, তাহ 

হইলে আমাকে এই প্রসাদভিক্ষ। প্রদান করুন যেন) আমার মধ্যম! 

নাত। পুর্ণকানা হন।” 

১৭ 



২৫৮ কবিকথা। 

রাজ! দশরথ তাহাই হউক, আর টি উপায় আছে" এই ৰলির়া নীরৰ 

হইলেন। ৃ 
জনক তখন বলিয়া উঠিলেন,-%হা বৎস রামচন্দ্র, হ। লক্ষণ 

বৃদ্ধ ইক্ষাকুবংশীরনগণ পুত্রে রাঁজলক্দী সমর্পণ করিয়া যে আরণ্যক 
ব্রত অবলম্বন কব্রিতেন, ছুগ্ধপোষ্য তোনাদ্দিগকে তাহারহই আচরণ 

করিতে হুইল! তবে বংসে সীতে, তুমিই ধন্তা; কারণ, গুরুজনের 

আদেশে তুমি পতির অনুগমন করিতে পারিলে 1” 

সে কথায় দশরথের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি--- 

ছা বংসে জানকি, বিবাহস্থত্র হস্তে থাকিতেই তোমাকে রাক্ষসের উপহার 

করিতে হইল+ এই বলিল্না আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে 

জনক ও মুশ্িত হইলেন। 

তখন রামচন্দ্র লক্ণকে বলিলেন,_-“বংস, গুরুজন ত অত্যন্ত বিপর 

দেখিতেছি, ইহার পরিণাম কি হইবে ? 

লক্মণ উত্তর করিলেন,_-প্ম্সেহের আবেগে আমাদের বিস্বোগদুঃখে 

ইহারা মুস্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তুকি করা যাইবে? মধ্যমা 

মাতা বিলম্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সুতরাং আমাদিগকে স্গেহু, 

কাতর হইলে চলিবে না।” 

রামচন্দ্র লক্ষণের অতিমানষ চিভবলের প্রশংসা করিয়া সীতাঁকে 

'আনিতে তাহাকে আদেশ (দিলেন। লক্গণও জোটের আদেশপাশনে 

রত হুইয়। তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। 

ভরত তখন যুধাজিৎকে বাঁলতে লাগিলেন,_-“মাতুল, ইহা! কি 

আমাদের গৃহের উপবুক্ত হইল ?” 

যুধাজিং কহিলেন,--“বংসঃ আমিও উদ্ত্রস্ত ও সম্মুগ্ধ হইয়া পড়ি- 

যাছি। পতি মৃত্যুযুখে পতিত,--পুত্রযুগল বনগামী,--'অভাগনী নববধূটিও 
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রাক্ষসের বলিরপে প্রক্ষিগ্তা,--লোঁকসকল নিরা শ্রয়,্আমাদের কুলও 

কলঙ্কে পরিবৃত। আমার ভগিনীর দৌরাত্ম্যে দ্বেখিতেছি সমস্ত জগৎ 

বিহ্বল হুইয়! উঠিল ।” 
সেই সময়ে লক্ণও সীতাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সীতা 

বলিতেছিলেন,--"ভাগ্যক্রমে আমাকেও গুরুদন বনগমনে অনুমতি 

দিয়াছেন ।” 

তাহার পর রামচন্র সীতালক্মণের সহিত পিতাকে প্রদর্ষিগ 

করিয়া যুধাজিংকে বলিলেন,_-“মাতুল ! তাতদ্বয় ও পুভ্রবৎসল! মাতার? 

রুহিলেন,_ আমর! চলিলাঁম, আপনি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবেন ।” 

এই বলিয। তাহার! অগ্রসর হইলেন। যুধাজিৎ, আমি তোমাদিগকে 

বনে বিসর্জন করিতে পারিব নী” বলিয়া তাহাদের অনুগমন করিতে 

লাগিলেন; ভরতও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি কি করিবেন, 

যুধাজিৎকে তাহাই দ্িজ্ঞাসা করিতে ছিলেন। 

যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে জানাইলেন,--'“ভরতও তোমার পাঁদপরিচার ক- 

রূপে গমন করিতেছে ।” 

রামচন্রর কহিলেন,--“সে ত গুরুজনের আদেশে বণাশ্রমরক্ষায় 

নিযুক্ত হইয়াছে ।” 

ভরত বলিয়। উঠিলেন,_-ণলক্ষ্মণ বা শক্রত্ব তাহাই করুক 1 
রাম বলিলেন,--“পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও ন্বরুচিতে 

চাঁলিত হুওয়1 উচিত নহে ।” 

ভরত উত্তর দবিলেন,_-“আমার কেবল আপনার অন্গমনমাত্রেই 

স্বরুচি।” 

ইহ শুনিয়া রান বিরক্ত হইয়া কহিলেন,_“আমি থাকিতে তুমি ব! 
অপূর কেহ পিতার নিয়োগ লঙ্ঘন করিতে পারিবে ন! |” 



২৬৩ কাবকথা । 

“তবে হতভাগ্য আমি সত্য সত্যই পরিত্যক্ত হইলাম” এই বলিয়া! ভরত 

মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যুধাজিৎ তাহাকে সান্বনা করিতে 

লাগিলেন। 

সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভরত যুধাঁজিংকে তাহার উদ্ধারের ব্যৰ্। 

করিতে বলিলে, যুধাডিৎ ভরতের সহিত পরামর্শ করিয়া রাম- 

চক্্রকে কহিলেন,-_-'“বৎস রামচন্দ্র, ভরত তোমার নিকট হইতে শরভজ 

খা্ষর প্রদত্ত শ্বণপাদুকাধুগল প্রার্থন। করিতেছে, তাহার দ্বারা ভরতকে 
অনুগৃহীত কর” 

মচন্ত্র তাহা ভরতকে প্রদান করিলে) ভরত পাদুকা লইয়! মস্তকে 

ধারণ করলেন । বামচন্দ্র দশরথ-জনকের মৃচ্ছাতঙ্গের জন্ত ভরতকে 

উপদেশ দিলেন। ভরত ৩থন বাঁলতেছিলেন,_“আমি নন্দীগ্রামে 

জটাধারণ ও আ্য-পাদুকার অভিষেক করিয়া, যতাদন তিনি প্রতিনিবৃত্ত 

মা! হন, ৬তদিন পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিব।»” 

তাহার পর তিনি রাম-শীতাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগিলেন । লক্ষ্মণ 

তাহাকে প্রণাম করিলে, ভরত বাস্পাকুল-লোচনে তাহাকে আলিঙন 

করিলেন। রামচন্দ্র পুনর্বার দশরথ ও জনকের শুশ্রষার জন্য ভরতকে 

বলিলেন। 

ভরত দেখিলেন, তখনও পধ্যস্ত তাহাদের মুচ্ছণভঙ্গ হয় নাই। 

তখন তিনি তাহাদিগকে ব্যজন করিতে আরস্ত করিলে, প্রথমে জনকের 

চৈতন্তোদয় হইল। তিনি বলিয়া! উঠিলেন,_-“হায় ! হায় ! আমার 

সমন্তই অপহৃত হইল ।--+ 

তাহার পর দশরথ ংজ্জাল[ভ করিয়! বলিতে লাগিলেন,--“বৎ্স বাম- 

চন্দ্র, যাইও না, আমার প্রাণবাযু পলাগ্গন করিতেছে, চারিঙ্দিকে আমায় 

অন্ধকারে ঘেরিয়াছে। মন্মরভেদী নবব্যাধি প্রসারিত হইতেছে,--তোমার 
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মুখচন্দ্রম। 'একবার চক্ষুঃপসমীপে লইয়| আইস,_-“বনে যাইব না” এ কথাটি 

একবার বল,_-সহস! "আমার প্রতি নিদয় হইও না।*, 

কমে দশরণ ঈন্মাদ প্রাপের স্তান হইয়া উঠিলেন, এবং “হতভাগ্য আমি 

এক্ষণে কোণায় পবেশ করিব? বণিয় অতান্ত বিহ্বল হইন্্া পড়িলেন। 

ভরত ও জনক ক্াহাকে ধরাধরি করিয়। সে স্থান হইতে লইয়। গেলেন । 

রামচন্দ্রের বন্বাসদংবাদ সকলেই অবগত হইল। মিথিলাবাঁপী নর- 

নারীগণ তাহা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। যুধাজিৎ রামচন্ত্রকে 

তাহ! লক্ষ করিতে কতিয়া বলিলেন,--“দেখ, ভিন্নরচির লোক সকল 

এক হ₹ইয়! কিন্ুপ ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছে। নরনারীগণ উদ্ভ্রান্ত ভ্ইয়া 

উঠিয়াছে,_-তাহ'দের অশ্রবর্ষণে পথদকল কর্দমিত হইয়া মিথিলা নগরে 

অকালে বধার সুচনা! করিতেছে 172 ৃ 

রামচন্দ্র কহিলেন, _'মাতুল, আপনি কিরিয়া যান, ভরতকে আঁপনার 

তন্তেই সপর্পণ করিলাম 1” 

যুধাজত উত্তর দিলেন,_-“মআনাকে তোমার মন্গমন করিতে দা91+ 

সে কথাক় ব্রামচন্দ্র বঞ্িলেন,--ছি, ছিঃ ও কথা বলিবেন না। 

আপনার! শুঞ্জন, অ'মরাহ আপনাদের অন্ুগমন করিবঃ--আপনা্দিগকে 

আমাদের আঅনুগমন করা উচিত নহে । আর আমাদের তিনজনেরই বনে 

যাইবার জন্ত আদেশ 1 

ঘুধাজ্িৎ বলিতে লাগিলেন,_-“মামি কি একাকী অন্থুগমন করিতে 

ইচ্ছ৷ করিতেছি? এ দেখ, আবাল-বুদ্ধ গ্রজাবুন্দ আগমন করিতেছে। 
আরও দেখ, অযোধ্যাবাসী পুজনীয় বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণগণ মিথিলাবাসীর্দর সহিত 

যজ্তপাত্র'নচয় স্কন্ধে গ্রহণ, পত্বাহস্তে হোমাগ্নি প্রদান ও হোমধেনুসকল অগ্রে 

হ্বাপন করিয়া, বাজপেয় ষজ্ঞে ব্যবহৃত স্ব স্ব ছত্রহস্তে তোমার আতপতাপ- 

নিবারণের জন্ত ধাবিত হইতেছেন।” 



২৬২ কবিকথ!। 

এই সমস্ত দেখিয়া রামচন্জ্রও বিহ্বল হইয়া উঠিলেন । তিনি 
যুধাজিংকে কহিলেন,_“মাতুল, গুরুজনেরাই শিশুদিগকে ধর্মত্রং 
হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন । আঁপনি মহাজনদ্দিগকে প্রতিনিবৃন্ত করুন * 

এই বলিয়া যুধাজিতের পদতলে পতিত হুইয়! তাহাকে প্রণাম করিতে 

লাগিলেন । যুধ/জিৎ রামচন্দ্রকে উঠিতে বলিয়া! বলিতে আরম্ভ করিলেন,__ 

“আমি প্রজাদিগকে বুঝাইয়াই বা কোথায় যাইব? হে মহাবাছে। লক্ষণ! 

হে জনকনন্দিনি! তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি,_-এ পাপী কিন্ত 

নিবৃত্ত হইতেছে, -তোমাদের কল্য'ণ হউক 1” 

এই বলিয়! রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবুন্ত হইব য্ধাজিৎ আবার 

বলিতে লাগিলেন,__-“আীরামচন্দ্রের এই লোক্পাবনী চারিত্রপপ্রিক!। 

প্রতি মন্বস্তরে সর্বভূতদ্বার গীত হইয়া পরিব্যাপ্ত হউক ।” 

তাহার পর তিন তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইালন। রামলক্ষমণও 

অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। . যাইতে যাইতে লক্ষণ শৃঙ্গবেরপুরবাসী 

নিবানদপতি গুহের সেই প্রদেশ পর্যন্ত বিরাধ রাশদের উপদ্রবের কথা 

রামচন্দ্রকে শ্্রণ করাইয়! দ্রিলেন। 

রামচন্দ্র তধন উত্তর করিলেন,_- তাহা হইলে, প্রথমে হতভাগ্য 

বিরাধের প্রমথনের জন্ট প্রয়াগ-সমিছিত মন্দাকিনী-মংলগ্র পরিত্রসানু চিত্র- 

কুটে উপস্থিত হইয়!, রাক্ষনাবনাশের নিশিত্ত খাযিগণের উপণেবিত পুণ্য 

সলিল-পরিপূর্ণ দগ্ডকারণ্যে গষন করিতে হইবে । অবশেষে গৃধরাজ 

জটায়ুব নিকটবন্ভী জনস্থানে যাওয়! যাইবে” 

তাহার পর তাহার] সেই সেই স্থানের দ্বিকে যাত্রী করিলেন। 

(৫) 
রানচন্দ্রের বনগমনের কষ্ট রাজা দশরথ সহ করিতে পারিলেন না। 

পু্রশোকে কাতর বুদ্ধ রাজা চিরদিনের জন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, 



মহাবীর-চরিত । ২৬৩ 

খযোধায় হাহাকার পড়িয়া গেল। ব্রহ্ধবিদি জনকের চিত্তও আন্দোলিত 

হইতে লাগিল। 

দণ্ড ক্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া, রামচন্দ্র পিড-বিয়োগের সংবাদ পাইলেন। 

শোকে কাতর হইলেও ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মস্থ হইয়া উঠিলেন | বিরাঁধ- 

বিনাশের পর ব্ামচন্ত্র চিত্রকুট হইতে শরভঙ্গমুনর শ্রমে উপস্থিত হন) 

সে সময়ে মুনিবর ভোমাগ্নিতে তনু সমর্পণ করিতেছিলেন। তথা হইতে 

সুতীক্ষা্দি মুনিগণের নিকট গমন করেন ) অবশেষে অগস্তামূনির বহনামু- 

সারে পঞ্চবটাবনে আশ লন। সেইখানে স্থর্পণথ! কামতাৰ প্রকাশ 

করিলে, লক্ষণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দেন: ইহাতে রাবণের 

অপমানবোধে রাক্ষসের। রাম-লক্মণকে আক্রমণের অন্ত প্রচগ্ডবেগে 

ধাবিত হইতে থাকে । একাকী রামচন্দ্র চতুর্দিশাধিক চতুর্দশ সহ 

রাক্ষদ এবং তাহাদের নেতা খর, দূষণ ও ত্রিশিরাঁকে নিমেযমধ্যে নিহত 

করিয়া ফেলেন । রাবণের নিকট সে সংবাদ পৌছিলে, তি'ন প্রতিশোধের 
উপায় চিন্ত! করিতে লাগিলেন । 

কাবেরীবেষ্টিত মলযাঁচলের কন্দরে গকুড়পুভ্র বিহগবুদ্ধ সম্পাতি 

গৃ্ধরাঁজভ্রাতা জটাযুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। জটাযু সে সময়ে 

আকাশতল হইতে নিপতিন্ত হইতেছিলেন। তাহার নুহৎ পক্ষ দুইটির 

সঙ্কোচবিকাঁশে দিকৃকল ক্ষণে দুষ্ট ও ক্ষণে অনৃষ্ট হইতে লাগিল? নীহাবী- 

কৃত মেঘদমুগ হুইতে মুক্তকম্পিভ বিছ্যুদ্রাশি স্মুরিত হইয়া উঠিল; 
পর্বচ্চের শিলাখ চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া দুরে বিক্ষিপ্ব হইতে লাগিল 7) পক্ষ" 

কম্পের বেগানিলে সমুদ্রবক্ষে বাড়বানল ধু ধূ শব্দে অলয়া উঠিল; সপিল- 
রাশ সঞ্চালিত হুইয়৷ অসংখ্য রন্ধের সৃষ্টি করিল এবং সেই সমস্ত বন্ধ. 
হারে বাধু প্রবেশ করিয়। পাতালদেশ পরিপূর্ণ করিয়া! তুলিল। সেই 

বাযুপূরিত পাতালতল আদিবরাহের কঠকুহর হইতে বিনির্গত তৈরব 



২৬৪ কবিকথা। 

নিনাদের স্তায় ও অকালে কালরাত্রির মেঘের মত গর্জন করিতে 

লাগিল। 

মলয়পর্কতে অবতরণ করিয়া জটাযু পক্ষবিহীন দ্বিতীয় শৈলেন্দ্রের 
স্ঠায় অগ্রজ সম্পাতির নিকট অগ্রসর হইতে হইতে নিজেরও জরা-জজ্জ- 

রিত দেহের কথা 'চন্তা করিতেছিপেন। প্রভাবশালী কালের জরাশক্তি 

যে অন্তান্ত শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহ! তিনি উড্ডঞন-ক্লাস্ততে 

বুঝতে পারিতেছিলেন। মন্বস্তর-পুরাণ গুপ্ররাজ অগ্রজ সম্পাত্তিকে 

দেখিয়া ভট।যুর ভ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃন্নেহের কথা মনে পাড়ল। পুরাকল্সে 
যখন তিনি ক্রীড়াচ্ছলে উড্ডীন হইয়া হুর্যামগ্ুলের নিকট গমন করিতেন, 
তখন উত্তপনিবারণের জন্ত সম্পাতি যে তাহার উপর স্বীয় পক্ষ বিস্তার 
করিয়া দিতেন, জট,ঘু তাহাই ম্মণ করিতে লাগলেন । 

তাহার পর তান অগ্রজের নিকট উপস্থিত হুইয়', তাহাকে অভি- 

বাদন করিলে, সম্পাতিও তাহাকে সম্ভাষণ করিম বলিলেন, “বীর 

গরুয্মান্কতক পিতামহী বিনঠার ভ্থা্ মাতা গ্েনীও গৃধরাজচক্রবন্তী 
তো1ম1 কর্তৃক পুক্রবতী হইয়াছেন 1১ 

তাহার পর উভয় ভ্রাতাম্স মিলত হুইয়া রামচন্দ্র সম্বন্ধে কথাবার্ত! 

হইতে লাগিল। 

রামচন্দ্রের পিতৃশোক, বিস্ঞাতপোবয়োবদ্ধগণের সংযোগে, তাহার 

ক্বাভাবিকী ধীরতার ও ন্যাধ্য লোকরক্ষার অধিকারে তাঁহার উপশম, 

বিরাধব্ধ, শর'ডঙ্গের আশ্রমে গমন, সুতীক্ষাদি মুনিদশন,অবশেষে পঞ্চবটা- 

প্রবেশ_ সমন্তই আলোচিত হইল। 

গঞ্চবটীর কপ! প্রথমে সম্পাতির ন্দরণ হয় নাই; তাহার পর জনস্থ'নে 

গোদা বরীতটই পঞ্চবটার কথ! তাহার মনে পড়লে, তিনি বিষয়বাছুল্যে 

ও বহুকাল গত হওয়ার জন্ত স্বতিলোপের কথা বলিতে লাঁগলেন। 



মহাবীর-চরিত। ২৬৫ 

কল্পের আদিতে ষে সময়ে চারুগঙ্গাপতাকাশোভী ত্রিবিক্রমের চরণ 

উদ্দে উত হয় এবং যতদ্দিন পধ্যন্ত জ্যোতিষ্কগণের সীমাবলক্প সপ্রম 
সমুদ্রের সমীপগত লোকালোক পর্ব *-প্রাস্তদেশে সন্ধিবিষ্ট থাকে, ততদিন 

পর্য্যস্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্তই তাহার স্থপরিচিষ্ভ ছিল বলিয়া! সম্পাতি' 

জানাইলেন। 

পঞ্চবটতে হৃর্গণথার কামভাঁবপ্রকাশের আলোচনায় সম্পাতি 

বলিলেন১--“অনেকযুগজীবিনী এবং ভ্রেতায় যাহার ভয়োদশ যুগ পুর্ণ 

হইয়াছে, সেই কামুকী ছগ্ধপোষা শিশুর গ্রতি মনোভাব প্রকাশ করিতে 

কি বিন্দুমাত্রও জন্দিত হইল ন11” 

তাহার পর তাহার ন'সাকর্ণ ০ ওষচ্ছেদনের কথা এবং খর-দুষণা্দি 

রাক্ষসসমুহের বিনাশের গসঙ্গও আলোচিত হইল। 

সম্পাতির নিকট এ সমস্ত প্রথমে বিশ্দ্ধকর বোঁধ হইলেও, দাশরথি 

রামচন্ত্রের পক্ষে (কছুই অত নঞ্চে বপিয়া, তাহার ধারণা জন্মিল। কিন্ত 

ইহাতে রাবণের সহিত রামচন্দ্রের ঘোরতর শক্রতা উপস্থিত হইবে, সে 

কথ। তিনি অটাঘুকে বুঝাইয়া দিলেন। 

সম্পাতি বদিঠে লাগিলেন,-চদশানন সহোদর!র বিকৃতি 9 বারং- 

বার স্বজনবধ কখনও সহা করিতে পাঞ্িবে না। সেই মদান্ধ মায়াবী 

প্রভাবশালী অদ্তিবীর্ধ্য ও সমীপচারী শক্রর হস্ত হইতে শিহদিগকে 

কৌন্লে রক্ষা করিতে হই,ব |” 
তাহার পর তিনি সমুদ্রে আহ্িকাদি করিয়। রামচন্দ্র গরভৃতির কলাপ- 

চিন্তার জন্য তণা হইতে অপ্ৃত হুইলেন। জটাযু9 আকাশে উডভীন 
হইয়া, প্রলয়মরুতের স্যার প্রচণ্ডবেগে বিপুল মন্তরীক্ষকে সংক্ষিপ্ত করিয়া 

তাহাকে যেন পান কপিতে করিতে মহ রলগিরি হইতে অতিক্রত বৃক্ষসমা কীর্ঘ 
স্বীর নিবাস প্রশ্রবণ পর্বতে উপস্থিত হইলেন । 



ই৬৬ কবিকথা। 

জনস্থান-মধ্যবস্তী এই ্রশ্ধণগিরি ঘনতরুরাঁজিতে নিবিড় শ্রিগ্ক- 

হামল অরণো সমাচ্ছন্ন গোদ্বাবরীর সলিলরবে মুখর কন্দরসমূহে পূর্ণ 

হইয়া, সততপ্রিব্যাপ্ত মেঘমালায় মেছুরনীলশ্রী ধারণ করিয়া বিরাজ 

করিতেছিল। পঞ্চবটা তাহারই নিকটে অবস্থিত থাকে । 

সুর্গণথার অবমাননায় রাবণের ক্রোধাগ্রি প্রজলিত ভইয়া! উঠে । 

তিনি প্রথমে সীতাহরণে ইঞ্ছাব প্রতিশোধ লইবার জগ্ভ তৎপর তন। 

তাহ!র আদেশে মারীচ চিত্রমুগরূপ ধারণ করিয়া, বামলক্ক্রণকে দূরে 

আকর্ষণ করিয়া! লইয়া গেলে, রাবণ সন্্যাসীর নেশে সীভার প্িকটে 

কুটারে উপস্থিত হন। ভাহার পর নিজ রূপ বাক্ত করিম! সভশ্াধক 

পিশাচবদন গর্দভচ'পিত রথে সীত'কে আঠোহণ করাইয়া লঙ্ক'তিমুখে 

প্রস্থান করেন। 

জটাবু প্রশ্রবণগিরি হইতে লে সমস্ত ভানিতে পারিছা রাবণকে নিবৃত্ত 

হইতে বলিয়! কঙিলেন,--“যে বিদ্ধেশ্বরগণ পলম্ক'লে বেরক্ষা বরিষা- 

ছিহলনঃ তাঙাদের বংশকেতন রেদব্রভস্াত পাঁতালজ, তপোদীপ্ত 

রাজসাধু তোমার এরূপ ভুক্ষপ্রন্ততি নিন্দশীয়' দরশ্মচির উৎপত্তি হইঙ্গ 

কেন ?” 

রাবণ সে কথায় কর্ণপাত লা করা, জটাযু বটিততিঞাানিলেন ণিকি 

তুমি আমায় অবজ্ঞা করিতেগ ? তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কপ,এই 

গ্রেনীহুত শ্রাত্হ তাহার বক্ত, দ্বারা চলার মন্টউকাঙি চর্থ করি॥া দেহবিবর 
হইতে তকৃ, মেদ, ক্রোম, প্রীহণ, যকৃত, উফ্ঞদুক্ত, সানু ও অন্তরনান বাহির, 

এবং অতুঃগ্র নথকরপত্রে অগ্ঠিনকরে শব্দ উতৎ্পাধন কিতা ছিন্ন গ্রীবা- 
সকলের ধমনীমুক্ত অঙ্গে তৃপ্ডিলাভ করিতেছে |” 

এই বলির! জটাযু রাণকে আক্রমশ কিবা ভ্বন্য ধেগভরে ধাবিত 

হইলেন। 

(031 
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জটাযু ও রাবণের লংঘর্ষে জটায়ুকেই প্রাণ হারাইতে হইল। প্রাণ- 

ত্যাগের পুর্বে তিনি লক্ষ্পণকে রাবণকর্তীক সীতাহরণের কথ! জানাইর। 

দিলেন । জটায়ুর অস্তিম সৎকারের পর লক্ষণ বনে বিহরণ করিতে 

করিতে সীতাকে স্মরণ করিয়! আর্ষো, তুমি কোথায়” বলিয়া আক্ষেপ 

করিতে লাগিলেন । মারীচ-মায়ায় রামচন্দ্রের দশাবিপর্যযয়ে তাার হৃদয়ে 

অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল । সেই মৃত্তিমান্ ক্রোধ ও চঞ্চলশোকাগ্রিম্বরূপ 

রামচন্দ্র অরতিকষ্টে বে হৃদয়স্পশিনী জ্বালায় 'প্রপীড়িত দেহভাঁর বহন 

করিতেছেন, তাহা লঙ্গ্রণের মনে হইতে লাগিল ! বাস্তবিক সে সময়ে 

কুটিলভ্রভর্গিতে বাক্ত, অথচ অন্তংস্কুরিভ ধৈর্য্য স্তত্তি ত ও দ্বঃখে নিয়মিত 
প্রচণ্ড কোঁপাঁনল বহন করিফা রামচন্্রকে উদ্গতধূম গুজলিত বাড়বানলে 

আচ্ছন্ন সমুদ্রের ও বিদ্যদ্দামে সুচিত বজগর্ভ জলদের হ্যয়ই বোধ 

হইতেছিল। 

যে দিফে লক্ষ্মণ বিচরণ করিতেছিলেন, রামচন্ত্রও তথায় উপস্থিত 

হইলেন। ভিনি আপনার অবস্থা! ক্পরণ করিয়! বলিতেছিলেন,_-“সীতা- 

হরুপের অপমান সুতীক্ষ বজকীলকেন ন্যায় আমার হৃদন্ধ ভেদ করিতেছে। 

সঙ্কোচিত চিত্ত যেন ঘোর অন্ধতমসে নিমগ্র হইতেছে, শিতৃসম জটাযুর 

মরণশোকও আমাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতীক,বের 
কোনই উপায় দ্রেখিতেছি ৮11 আবার অভাগিনী সীতার প্রতি করুণ! 
আমার মন্ন্থলকে যেন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে |” 

রামচন্দ্রের কথায় গাহাকে অত্যন্ত কাঠর বু'ঝয়! লক্ষণ কহিলেন," 

“আর্য, লোকোত্তর-কম্ম! পুক্ষগণের অতিকষ্টেও মুহামাঁন হওয়! উচিত 

নহে ।+ 

ইছা শুনিয়া রা*চন্ত্র উত্তর করিলেন,_-দবতস, রামের কর্দসকল 

লোকোত্তরহ বটে,কারণ, ধাছাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ত্রিহুবন অকুতোভয় 



২৬৮ কবিকথা। 

বিরাজ করিত, সেই সূর্য্যবংশকেতু প্রাচীন বুপতিসকল আমারই দ্বারা 
বমনিত হইয়াছেন?) কক্পান্তস্থায়ী সাধু জটায়ু আমারই জন্য স্বর্গে 
গমন করিয়াছেন এবং লোকে যাহা না করে, আমি তাহাও করিয়াছি। 

কারণ, আমারই দোঁষে আমাকে পত্বী হারাইতে হইয়াছে |”? 

এই বলিয়! রামচন্দ্র জটাধুকে ম্মরণ করিয়া! বলিয়া উঠিলেন,_-“তাত, 
কাশ্ঠপ শকুস্তরাজ, ভবাদৃশ মহাতীর্ঘথহৃত সাধুর উৎপত্তি আর কোথান্ন 

হইবে ?” 

তথন জঙ্ম্পণ কহিলেন,_-“এখনও তাতপাঁদের অস্থিম অবস্থা আমি 

প্রত্যক্ষ দেখিতেছি । ভিনি আমাকে দেখিতে পাইয়। বলিলেন,_-*যাহাকে 

তুমি ওষধির স্তা বনে বনে অন্বেষণ কারতেছ, সেই সাতার সাহত রাবণ 

আমারও প্রাণ হরণ কারমাছে।” অনন্তর তিনি বাঁরলোকে প্রস্থান 

করিলেন ।” 

জটাযুর কথাগুলিতে যে রাষমচন্ত্রের মর্বন্থল বিদ্ধ হইতোছল, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। তিনি এই সকল অবমাননার কিরূপ প্রাতশোধ লইবেন, 

কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। পুর্বে তাহার রাক্ষংধের 

ইচ্ছা! ছিল বটে, কারণ, তাহারা নানা কারণেই বধ্য ; কিন্কু তাহাদের বধ- 

মাত্রে তিনি শান্তিলাভ করিতে পারপ্সিতেছিলেন না । আবার ব্াক্ষপকুল- 

বিধ্বংদ ব্যাত অন্ত কোন উপায়ও ছিল না। কিন্তু তাহার প্রচণ্ড 

পিশীভুত স্ন্ধ অস্তমুথ ক্রোধানল তাহাকে শুক করিতে করিতে সহসা! 
গ্রজ্বলিত হইয়া, অন্য কোন দাহ্বস্ত না পাওয়ার, বাড়বানলের সমুদ্রদহনের 

টায় ভাঁহাকেহ দ্বপ্ধ করিতে লাগিল। তখন তিনি আপনার পরিভ্রাণের 

জন্ত জক্্পর নিকট অনুরোধ করিলেন। লক্ষণ আরকি করবেন, 

ভিনি তাগকে সে স্থান হইতে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেই অভিলাষাঁ 

হুইলেন। 
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লক্ষণ রামচন্দ্রকে বলিলেন,_-প্নৃগ-যুথের বিচরণক্ষেত্রে ও শ্বাপদকুলের 

'আবাসগহ্ৰরে ব্যাপু এই অরণ্য দক্ষিণমুখে প্রসারিত হইয়াছে । চলুন, 

আমরা এই পথ ধরিয়া! গমন করি ।) 

রামচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে লক্ষণের সহিত যাইতে লাগিলেন। পূর্বে 

হৃহারা আর কখনও জনস্থান-বিভাগ দেখেন নাই । 

আমিতে আসিতে লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,--“তাত জটাযুর অগ্নি- 

সৎকারের পর আমরা পঞ্চবটী হইতে অনেক দিন চপিয়া আসিয়াছি 

বলিয়। মনে হইতেছে । কারণ, জনস্থানের সামা অমাদিগের নিকট 

₹ইতে বনুদু'র পড়িয়া রহিয্নাছে। আমাদের সম্ম,স্থিত ভীষণ অরণ্য 

দেখিয়া মনে হইতেছে, জনম্থনের পশ্চিম এই বনস্থলই দনু-কবন্ধের 

আবাস কুঙ্জবন নামে দণ্ডকারপ্য-বিভাগ। 

শুনিয়া রামচন্র কহিলেন,_“তাহা! হইলে সেই কান্তার-মণককে 
একবার দেখিতে হইবে 1 

সেই সময় বনমধ্য হইতে এই শব্ধ ডাথত হইল,_-“€ক কোথায় 

আছ, ছুরাত্মা রাক্ষস-কবন্ধের হস্ত হুইতে অবলাকে রক্ষা কর। আম 

সিদ্ধ তাপসী শ্রমণ!,২_-মতঙ্গা শ্রমে আমার আবাস,_-শরামচন্দ্রের অন্বেষণে 

আম যাইতেছি।* 

রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ লক্ষমণকে যাইতে আদেশ দিলেন; লক্ষ্ণও সে 

আদেশ প্রতিপালন করিলেন। 

নির্জনে থাকিয়া রামচন্দ্র সীতার জন্ত আক্ষেপ করতে লাগিলেন। 

তিনি বলিতেছিলেন,--“ণপ্রয়ে, তুমি কোথায় ? একবার তোমার মধুর 
কথা শুনাও) অথবা! পরাভূত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিলাপ-বিনোদও 

হূর্লত। রাবণ অনিন্দ্য হইয়! বিচরণ করিতেছে, আর নিন্দা আমাকেই 

আশ্রয় করিল) কারণ, রাবণ নানাপ্রকারেই শক্রতার প্রতিশোধ লইল।” 



হপও কবিকথ|। 

অল্পক্ষণ পরে লক্ষণ শ্রমণার সহিত উপপ্চিত হইলেন । অবশ্, তিনি 

কবদ্ধ নিপাত করিয়! তাহার হস্ত হইতে শ্রমশাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

কিন্তু রাক্ষকুতুলী রামচন্দ্র যে সেই দীর্ঘবাহু কবন্ধের ক্রুরদত্ত-করগত্রে 

ছিন্ন প্রাণিগণের কধিরধারায় সিক্ত শ্শ্রুগুচ্ছে ভূষিত বক্ত, ও বিকটাকার 

দেহ দেখিতে পাইলেন না, তজ্জন্ত জক্মণের অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত 

হইল। 

লক্ষ্ণমুখে রামচন্ত্রের পরিচয় পাইয়া, শ্রমণা তাহার জয় উচ্চারণ 

করিজেন। রামচন্দ্র তাহার অন্বেষণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রমণ৷ 

বলিতে লাগিলেন, “বাবণান্থজ বিভীষণ, থরদূষণত্রিশিরাদির নিধনের পর 

স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, মিত্র সুগ্রীবের আশ্রয়ে খাবামূক পর্বতে অবস্থিতি 

করিতেছেন। তিনি আপনাকে এই পত্রথানি দিয়াছেন” 

মণ! পত্রথানি রাঁমচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলে, লক্ষ্মণ তাহা লইয়া 

পড়িতে লাঁগিলেন,_-ন্বস্তি, রামদ্দেবকে প্রণামপুর্বক বিভীষণ জানাই- 

তেছে, আমাদের স্যাক হতভাগ্যদিগের দুইটিমাত্র উত্তমা গতি আছে, 

এক উন্নত ধর্মের সেবা, অথবা ধন্মগোণ্া। আপনার আশ্রয়গ্রাহণ 

রামচন্দ্র লক্ষণকে কহিলেন,_পপ্রিকন্হৎ লক্ষেশ্বর মহারাজ বিভী- 

বণের পত্রের কি উত্তর দেওয়া যায় ?” 

লক্ষণ উত্তর দিলেন,--“ঘথন তাহাকে *প্রিয়ন্ুহৎ বলিলেন, তখন 

আর ফি অবশিষ্ট রহিল ?” 

রামচন্দ্র বলিলেন,--*তোমার কথা বথার্থই বটে 1” 

শ্রমণাঁও বলিয়! উঠিলেন,_-“অনুগৃহীত হইলাম | অনস্তর তিনি রাবণ- 

কর্তৃক অপহৃত! সীতার নিক্ষিণ্ অননুয়া-নামাঙ্কিত উত্তরীয় রামপক্ষ পাতা 

নুপ্তীব, বিভীষণ, হনুমান্-প্রভৃতির নিকট থাকার কথ.উল্লেখ করিলে, 

রামচন্দ্র 'হ! মহারণ্যবাস-প্রিয়সথি, বিদেহরাজপুজি? বলিয়। আক্ষেপ 



মহাবীর-চরিত। ২৭৬. 

করিতে লাগিলেন। , তাহার পর তিনি সেই অকারণহিতৈষী লোকপুঝ্য 
মহিমা-মগ্ডিত মহাতআ্মাদিগকে এবং সাতার চিরপন্িচিত অজ্ঞান দর্শন 

করিবার জন্যু খাষ্যমুকে যাইতে ইচ্ছ! করিলেন। শ্রমণ! তাহাদিগকে পথ 

দেখাইয়! লইয়া চলিলেন। 

যাইতে যাইতে হনুমানের বারত্বকথা-প্রসঙ্গে লক্ষণ ও শ্রমণার আলাপ 

হইতে লাগিল। হন্তমান্ জন্মিয়াই অদ্ভুত কার্যকলাপের হ্বারা কিনূপে 

দেবাস্ুরগণকে ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন,-_ইন্দ্র, বাযু ও বালীর বীর্য 

কিরূপে একমাত্র তাহাতেহ বিদ্কমান আছে, অগ্রনানন্দন বাধুপুত্রের সেই 

সমণ্ত ক্ষমতার কথা তাহার! পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 

অবশেষে শ্রমণা বালীর ক্ষমতার পরিচয় দিয়! কহিলেন,_-প্যাহার। 

নারিকেলরসের স্তায় গণ্,ষে সমুদ্রলপান, মন্দার, ডুম্বর প্রভৃতি ফলের 

হায় পর্বতলকল উর্থক্ষপ্ত, এবং ব্রহ্ধাগকে আপনাদের বাসদ্রমের ন্যায় 

কম্পিত ও ভগ্ন কারতে পারে, হনুমানের স্যার সেইরূপ অসংখ্য 

বীর্ধ্যবান্ বানর বালীর চরণবন্দন1 করিয়া থাকে |” 

কিছু দূর যাইয়া সকলে লক্ষ্পকর্তৃক সজ্জিত কবন্ধের চিতাশব্য 

দেখিতে পাইলেন। চিত্ত তখন ধূধু করিয়া জলিতেছিল। সেই 

চিতাগ্মিতে সকলের বিম্ময় উৎপাদন করিয়া! নিত্যতৃপ্ত কবন্ধের বিপুল 

রুধিরপ্রবাহের পাক হইতেছিল। ত্বগুমাংসের বন্ধনচ্যুত হুইয়! নলকাস্থি- 
সকল টক্কার করিয়া উপরে উঠিতেছিল, মেদসকল তরল হইয়া বুঘ,দবুক্ত 

তরঙ্গ তুলিতেছিল। 

সহলা! দেই শ্বশ্মানতল হইতে এক দিব্য পুরুষ উত্থিত হইলেন। 

ছাহাতে সকলেই জ্আশ্চধ্যান্থত হইয়া! উঠিলেন। নিবাপুরুষ তাহাদের 

নিকটে আ গিয়া রামওন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজের পা্রিচন়্ 

দিয়া কহিলেন যে, ঠিণি শ্রী-নামে অন্দর্নার পুত্র নু ) শাপগ্রভাবে তিন 



হ্৭২ কবিকথা । 

কাক্ষদ হইয়্াছিলেন, এবং ইন্দ্রার্্জে তাহাকে কবন্ধ হইতে হয়। 

তিন রামচন্দ্র আশ্রয়ে পবিজ্ঞ হইসাছেন,_-এ কথাও ব্যক্ত করিলেন। 

রামচন্ত্র তাহাতে আনন্ধ প্রকাশ করিলে, দন্ত আবার বলিতে লাগি, 

লেন,_“আমি মাল্যবান্কর্তক প্রোপত হইয়া আপনাদিগকে আক্রমণ 

করিবার জন্ত এই খিংলাদুষিত অরপ্যে আপিয়াছিলাম, দে পাপকথা আর 

স্মরণ কার্য়া কাজ নাহ । এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমার যে সহজ 

জ্ঞানজ্যো(তির প্রাহুভ।ব হহয়াছেঃতাহাতে কোন একটি বিষয় আমার 

নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতেছে,--আপনি আমার মহোপকারী; 

এজন্য আপনাদের প্রত্যপকারার্থ তাহ বলিতেছি। মালাবানের প্রাথনাক়্ 

বালা আপনাদের বধের জন্ত প্রবুন্ত হইয়াছেন, রাবণের সহিত মিত্রতার 

অনুরোধে তাহার এই অঙ্গাকার।” 

শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,--“চারত্রবান্ বীরদিগের এইরূপ রীতিই 

বটে) তাঠার সদৃশ ব্যক্তি সুহৎকাধ্যে কখনও গুদাসীন্ত অবলম্বন করেন 

না, আমারও সেহ মহাধারকে দেবিবার জন্য ওংশ্ুক্য জন্মিতেছে।” 

সে কথায় সকলে বলাবলি করিতে লাগপেন,_-“রামদেব ভিন্ন এ 

কথ! আর কে বলিতে পারে ?” 

রামচন্দ্র দন্ুর সৌজন্তে প্রীত হহয়া, তাহাকে স্থলোকে গিয়া আনন্দ 

করিবার জন্য বলিলে, দনু তথ হইতে প্রস্থান করিলেন। 

লক্ষ্মণ শ্রমণাঁকে বালী ও রাবণের মৈএী-বন্ধনের কথা জিজ্ঞাস। করিলে, 

শ্রমণ। বলিতে লাগিলেন,--“কৈলাস উত্তোলন ও ত্রিকুবন জনন করিয়া 

গব্বিত দরশানন বাভ্যুদ্ধের জন্ত উৎসুক হইলে, বালী তাহাকে কক্গমধ্যে 

স্থাপিত করিয়! সপ্ুলমুদ্রে সন্ধ্যাসমাপনের পর, তাহাকে মুক্ত করিস্লাছিলেন। 

সুক্তিলাভ করিয়া, অবনত রাবণ বালীর নিকট মিত্র প্রার্থনা করায়, 

বালী তাহার প্রার্থন। পুর্ণ করেন।” 
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লক্ষণ রাবণের বীরত্বের আতিশষা মনে না করায়, রামচন্দ্র তাহাকে 

বুঝাইয়! বলিলেন,__-“এইরূপ উত্তরোত্তর বারভাবেই বীরলোক বিনয় 

উৎপাদন করিয়া থাকে |” 

ক্রমে সাহারা পর্বতাকার এক প্রকাণ্ড অন্থিস্তপের নিকট উপ- 

স্থৃত হইলে, লক্ষণ শ্রমপণাকে তাভার পরিচয় লিজ্ঞাসা করিলেন । 

শ্রথণা তাহাকে বাণীর ষশোরাশির শ্তার ও শ্াহাকর্তক নিহত মহিষ- 

পপধারী দুন্দুভিদৈত্যের অস্থিনিচয় বলিয়া! জ্ঞাপন করিলেন। তাহ! 
অতিক্রম করা অসাধয মনে করিয়া লক্ষ্মণ অন্যপথে ষাইবার ইচ্ছা করিলে, 

রামচন্দ্র পদানুষ্টাঘাতে তাহাকে দূরে অপস্ঠত করিয়া! দিলেন। দেখিয়! 

বিশ্বয় সহকারে শ্রমণ! বলিয়' উঠিলেন।__“ইন্দ্রতনয় কপীন্দ্র বালী ছুন্তৃতি- 

দৈতোর যে অস্থি ভস্তঘয়ে গিরিবৎ মথিত করিয়া! নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, 

অকালশুভ্রমেস্পন্ধী গাহার দেই কঙ্কালস্ত প রামদেব পদান্গৃষ্ঠের আঘা- 
তেই এখান হইতে বিদ্ধ্য অতিক্রম করিয়া উত্ক্ষেপ করিয়া! দিলেন ।” 

ইহার পরই খ্য্যমুক ও পম্পালরোবরের সমীপবশ্তিনী প্রশান্তগন্ভীরা 

ন।লবিপুল ঞ অরপাগারভূমি দেখা যাইতে লাগিল, এবং সম্মুখে মতঙ্গা- 
শ্রমও তাহাদের নয়নপথে নিপতিত হইল । সেই আশ্রমপদ বহুকাল 

হহতে প্রাশিশুন্য হইলেও» তথায় সোমপত্রাদি, নানা উপকরণ ও কুশ- 
রাশি বিস্তৃত ছিল, সমিধযুক্ত অগ্রিদেব ঘ্ৃতগন্ধ বিকিরণ করিতে কারতে 

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া রামচন্দ্রের মনে 

তপস্থিগণের প্রয়োজন চিন্তার অতীগ বলিয়াহই বোধ হইতে লাগিল। 

থান মত্তপক্ষিগণের আরোহণে বেস লতা হইতে চুত পুষ্পরাশিতে 
হুবাসিত, শীতম্বচ্ছ সলিলে পারপুর্ণ, নিঝ গিলীনচয় শ্রামজনুনিকুঞ্জে নিপ- 

ভিত পকুফলের শব্দে মুখরিত হুইয়া শতআোতে বহিয়। যাইতেছিল । 

গহ্বরস্থিত তরুণ ভন্গুকগণের প্রতিপব্বগন্ভীর নিষ্টীবনবুক্ত আরাব-সকল 
১৮ 



২৭৪ কবিকথা । 

একটি মিলিত ধ্বনি বলিয়া! বোধ হইতেছিল $ গিজবিদলিত শল্পকী-বক্ষের 

বিক্ষিপ্ত গ্রস্থিসকলের রসৌখিত শীতল, কটু ও কষায় গন্ধের মিলনও 
অনুভূত হইতে লাগিল। সেই মনোরমা বনস্থলীতে সমীরান্দোলিত 
কদশ্বকুন্থম-ভূষিত কাননের প্রতি রামচন্দ্র ধনুর্ৃন্তে ধীরভাবে বাম্প- 

বিগলিত-লোচনে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। প্ররস্ফৃটিতকদন্থশোভিত 
তরুরাজিৎ কলক ম্যুরগণের নৃতা, গিরিশিখরে তমালকুস্থম-নীল নব 

ঘন নিরীক্ষণ করিয়! রামচন্দ্রের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ 

তাহ! লক্ষ্য করিলেন। 

সেই সময় বনভূমি কম্পিত করিয়া শব উত্থিত হইল,_-£মাতামত, 
আপনি ফিরিয়া যান; আপনার নিয়োগে, অনুচিত হইলেও আমি সেই 

সাধুর বিনাশসাধন করিব। আপনি পুজ্য ব্যক্তি । কারণ, ফিনি মিত্রের 

গুরু, তাহাকে আমিও গুরু বলিয়া স্বীকার করি।” 

বালী মল্যবানকেই প্র কথা বলিতেছিলেন। লক্ষণ তাভা বুঝিতে 

না পারায়, কে এরূপ উক্তি করিতেছেন জানিতে চাহিলে, শ্রমণা 

বালীকে দেখাইয়া বলিলেন,_-“এঁ দেখুন, ইন্্রদত্ত হেম-ক মল-মালায় ভূষিত, 

সন্ধ্য।-রা1গ-জড়িত 'ও বিদ্যুদ্দাম-শোভিত জলদের শ্যায় কপিলাঙ্গ বালী ম্ব- 

শরীরে পর্বত আবরণ ও সেই গৈরিকাঙ্ক গিরির শোভা ধারণ করিস 

বেগভরে মধ্যাকাশে যেন সীমাস্তরেখা বিশাার করিতেছেন ।” 

লক্ষণ তখন সেই সংগ্রাম-দান-প্রির ইন্দ্রতনয়কে দেখিতে পাইলেন । 

রামচন্দ্রও তাহাকে ম্চাবীর ঝাঁলয়াই বুঝিতে পারিলেন। 

আকাশতল প্রতিধ্বনিত করিয্া বালী তথন .বল্তেছজ্ন,_"আমি 
আলবাল-ম্বরূপ লোকালোক পর্বত ভাঙ্গিয়৷ সপুষ সমুদ্রের জলপ্রবাহ 

ছুটাইন্৷। ত্রিভূন্নকে, শিখিলগ্রন্থি, পাতালমুল একেবারে ৎপাটি শু, 

গ্সাদিত্যচন্দ্র্তবককে বিক্ষিপ্ত ও তারা প্রসুনরাশি অধঃপাতিত করিয়া, 
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ব্রন্ধাগ্তকেও কীপাইয়! সূলিতে পারি; কিন্তু রী কার্ষ্ে আমার অত্্ত 

বিষাদ জন্মিতেছে। লোকে ঈদৃশ অনুচিত কার্ষ্ের জন্ত অনুরুত্ধ হইয়া 

অন্তার় গহুবরে নিপতিত হয়। রাবণের সহিত মৈত্রীবন্ধন স্বরণ করাইয়া 

মাল্যবান্ কিন! রামচন্ত্রের বধে 'আমাকে নিষুক্ত করিল! হায়ঃ কি 

কুগ্রহ ! প্রাতঃকাল হইতে আমাকে অনুরোধ করিয়া কিক্ষিন্ধা পরিত্যাগ 

করাইয়! তবে সে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে । নিজের সরলতায় শুদ্ধ রাম- 

চন্দ্র মায়াবী শত্রগণের দৌরাত্মে৷ বঞ্চিত হইগলাও আমার গৃহে আগমন 

করিলেন; আনি কিন্ত সেই জগংপৃজ্য ধর্্মাত্মা। অতিথির উপযুক্ত কোন 

কাধ্যই করিতে পারিলাম না; এমন কি, একটি প্রিয় বাকাও উচ্চারণ 

করিলাম না। পাঁপী আমাকে ধিক, আবার কিন শক্ররন্ডায় তাহার 

বধে উদ্ভত হইতেছি। চরমুখে শুনিলাম, সুগ্রীবেরও অজ্ঞাতে বিভীষণ 

শ্রমণাকে রামচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছে। রামচন্ত্রও তাহাকে লঙ্কাঁর 

আধিপত্য প্রদানে অঙ্গীকার করিগ্জাছেন। এক্ষণে তাহার! মতঙ্গাশ্রমের 

নিকটে অবস্থিতি কর্পিতেছেন, অতএব সেইখানেই অবতরণ কর! 

যাউক ।” 

এহ বলিয়া বালী ভূতলে নিপতিত হইলেন, এবং “কে কে এখানে? 
এই বলিয়া! রাম-লক্ষ্মণের নিকট যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, 
“পরশুরামের বিজেত, সম্যধর্্মাভিরাম, প্রিরদর্শন রামকে দেখিতে আমি 

এখানে আসিলাম ; তাহার দর্শনে চক্ষু সফল হইবে বটে, সঙ্গে সঙ্গে 

দর্পকওুয়নও রমণীয় ভাব ধারণ করিবে ।” 

রামচন্ত্র লক্ষষণকে তাহার অবস্থিতির কথা জানাইতে বলিলে, লক্ষ্মণ 

রামের অবস্থান জ্রানাইয়া বালীকে অগ্রসর হইতে ঝলিলেন, বালীও 

তাহাকে লক্ষ্মণ বলির়। বুঝিস লইলেন। 
রামচন্দ্রকে দেখিয়। বালী মনে মনে বালতে লাগিলেন,_-”ইনিই 



৭৬ কবিকথা । 

ফি সেই চরিতাভিরাম ধশ্মৈকবীর, প্রকাণ্ড পুরুষ রামচন্দ্র? ধিনি আপ- 

নার অদ্ভুত পর-চরিত্রের দ্বার! পূর্বব-চরিত্র অতিক্রম করিয়াছেন ?% 
তাহার পর তিনি প্রকান্তে বলিয়া উঠিলেন,__''রাম! আনন্দ, 

বিল্য় অথব! হঃথেরই জন্ত তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি । তোমার 

দর্শনের পর চক্ষুর তৃপ্তি আর কোথা হইতে আসিবে? আমি কিন্ত 
তোমার সঙ্গমুখ অনুভব করিতে পারিতেছি না'। বৃথা বাক্যব্যয়ে আর 

প্রয়োজন কি? এক্ষণে যে হস্তে বিখাত বীর জামদগ্্যকে দমন করিয়া- 

ছিলে, তাহাতে ধনুগ্রহণ কর।” 

রামচন্দ্র উত্তর দ্দিলেন,_“ভাগ্যে অস্ভ তোমার দর্শনলাভ ঘটিল, 

এবং তুমি যাহা! ঝঁলিলেঃ তাহ! সত্য বটে, কিন্তু অশন্ত্র তোমায় সশস্ত 
রাঁম কিন্ধপে আক্রমণ করিবে ?” 

সে কথা শুনিয্বা বালী হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,-- 

“আহে মহাক্ষভ্রিয়, আমি তোমার অনুকম্পার যোগ্য নহি; তবে কেন 

আমার প্রতি অন্থকম্প। পকাশ করিতেছ? জগতে সকলেই আমাদের 

চরিত্র বিদ্িত আছে। কথায় আর কি জানাইব, তুমি সজ্জত হও; 

সত্যপ্রিয় তুমি মন্ুত্ম সত্য; সুতরাং তোমার অস্ত্রধারণের প্রয়োদ্ন 

আছে। আমরা প্রা্নই বিনা অস্ত্রে জয়লাভ করিয়। থাকি । যদি 

তুমি শন্্গ্রহণের জন্য পিতাস্তই অনুরোধ কর, তাহা! হুইলে এই 
সমস্ত পর্বতই আশ্রয় কর! যাইবে, এবং উভারাই বানরদিগের শস্ত্ের 

কার্ধ্য করিয়া থাকে । তাহা হইলে আইস, একটি যুদ্ধোপষোগী স্থলে 

আশ্রয় লওয়া যাউক।” 

গুনিয়! লক্ষ্মণ রামচন্ত্রকে কহিলেন১_-"এই মহাভাগ ম্বজাতির রীতি 

অনুসারেই ঘুদ্ধধর্দেরর আচরণ করিয়। থাকেন বলিয়া! বোধ হইতেছে ।” 

তখন বালী ও রাম পরম্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন,_-“তোমার 
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সহিত বাঁরলোকের মন্হোৎসব সংগ্রাম শ্লাঘ্য হইলেও তোমার আক্রমণে 
বন্থুদ্ধর। অধীর! হইবেন ।” 

তাহার পর গাহার! বুদ্ধের জন্ত রণস্থলের অন্বেষণে গমন করিলেন। 

উপযুক্ত স্থানলাভের পর উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। 

রামচন্দ্রের কাম্ম-কাস্ফালনে বালী অত্যন্ত কুপিত হুইয়! উঠিলেন। তিনি 
মেঘগর্জনের মত অবিরত গন্ভীর হুঙ্কার করিতে করিতে, গুঞজাফলের 

স্তায় রক্তাভ বদনব্যাদানে সমস্থ দিজ্মগুল গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। 

তাহার ক্রোধোখিত বিছবান্নিভ উচ্চ পিক্গলবর্ণ লাঙ্গল পতাকার স্ঠায় শোভা 
বিস্তার করিল। বালী গগনাস্ক স্থগিত করিয়া দর্পভরে ও উদ্ত্রান্তভাবে 

অঙ্গল্ল সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন । 

বানরগণ এই রণরবে বান্তসমস্ত হইন্সা উঠিল। স্তুগ্রীব বিভীষণকে 

বলিলেন,__“সথে, নবঘনগর্জনের সায় আর্ধ্য বালীর ধ্বনিই গন! 

যাইতেছে, আর এ ভয়ানক জ্যানির্ঘোষই বা! কাহার পিনাকী কি 

পিনাক আন্ফালন করিতেছেন ?” 

তাহার পর সুগ্রীব ও বিভীষণ সেই সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া তাহাতে 

যোগদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। অন্তান্ত বানরযুথপতিরাও পর্বত" 

শিখর ৩ঈতে লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন। লক্ষণও তখন ধনুতে জ্যা 

আরোপণের জন্ত উদ্ভত হইলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র শরপ্রহারে বালীর 

শরীর, ছুন্দুতিদৈত্যের খর্পর, সগ্ততাল, গিরি ও মহাতল ভেদ করিয়া 

ফেলিলেন ! 

বালী তখন স্বপক্ষকে বলিতে লাগিলেন,--“আমার হিংসা-শপথে 

বিভীষণ ও স্থগ্রীবের মতি প্রসন্না হউক । হেবীর কপিয্থপতিগণ, আমি 

যদ্দি তোমাদের প্রত হই, তাহ! হইলে তোমরাও শাস্তভাব অবলম্বন কর। 

আমি রামচন্দ্রের নিকট হইতে বন্থমূল্য বীরমরণই লাভ করিলাম । আমার 



২৭৮ কবিকথা । 

এই উপদেশ--আমি যেরূপ তোমাদের প্রভূ ছিলাম, স্ুগ্রাব ও অঙ্গদকে 
তাহাই মনে করিবে ।” 

বালীর আদেশে বানরগণ যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ ও তজ্জন্ত অসহা 
ছুঃখাবেগ সংবরণ করিয়া, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

রামচন্ত্রও মেহভরে বাম্পাকুল-লোচনে বালীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

বালীর কিংসা-শপথে বন্ধ বিভীষণও শোক ভরে তাহার শারীরিক অবস্থার 

কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিষ্টর প্রচারের বেদনাবেগ সহা 

করিয়া বালী আলিঙ্গনচ্ছলে শুগ্রাবের কে ইন্ত্রদত্ত কনক কমলমাল! 

পরাইয়! দিলেন । সে অবস্থাতেও তাহাকে বীরশ্রীতে দাণ্ডিমান্ বলির 
বোধ হইতেছিল। 

এই সময়ে সুগ্রীব, বিভীষণ, বালী ও রামচন্দ্র লক্ষণ ও শ্রমণর নিকট 

উপস্থিত হইলেন । রামচন্দ্র বলিতেছিলেন,--“অসাধারণ বংশ, বীর্া, 
বশ ও চরিত্রে ভূষিত, পুণ্যশ্রী, কুলপর্ববততুল্য সারবান্ ব্যক্তিদিগকে সর্বস্কব 

ছক্বিপাক বিনাশ করিয়া! ফেলিতেছে। হায়, কৃতাস্ত বড়ই নিদারুণ !” 

বালী বিভীষণকে বলিয়।৷ উঠিলেন,_-“দেখ, বৎস বিভীষপ, সুগ্রীবের 

বক্ষে সংঅপন্মমাল! কেমন শোভা পাইতেছে।”” 

স্গ্রীব-বিভীষণও পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,--“'অকম্মাৎ 
গুষ্ধ অশনি-সম্পাতের সায় বিধাতার এ কি নিদারুণ বিকার উপস্থিত 

হইল। আমরা! আর্যের শপথে বন্ধ ঃ কিরুপেই বা তাহ! লঙ্ঘন 

করিয়া যুদ্ধে প্রস্তত হই? আর যুদ্ধে বিরত হুইক) কিরুপেই ব! 

অবস্থিতি করি ?” 

সেই সময়ে বালী রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন,__“'রামভদ্্র, 

অনভিমত হইলেও যে সত্যের স্বারা আমি রাবপের সহিত বন্ধ হুইন্না- 
ছিলাম, আজ গ্রাণদানে সে সত্য-ধণ পরিশোধ করিলাম । আর এই 
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গ্রাণত্যাগকালে সাধুদিগের ও গুণময় তোমার প্রতিও যথাশক্তি সমুচিত 
ব্যবহারে ত্রুটি করি নাই” 

সে কথা শুনিয়! রামচন্দ্রের মুখে বিনয়, লজ্জা ও শোকের ভাব 

প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্থগ্বীৰ ও বিভীষণ শ্রমণাকে অমৃতহ্দতুল্য 

রামদেব হইতে এরূপ দৈব-ছুধ্বিপাক কেন ঘটিল )- জিজ্ঞাসা করিলে) 

ঠৈনি চুপে চুপে মালাবানের প্রেরণায় বালী রাঁমবধে উদ্ভত হইলে, 
উভয়ের সংঘর্ষের কথা জানাইলেন । 

বালী তখন স্ুগ্রাবকে সম্বোধন করিয়া তিনি বা! সুগ্রীবের কে এবং 

স্থগ্রীবই ব৷ তাহার কে, এবং তাহাদের পরম্পরের সম্বন্ধই বা কি, জিজ্ঞাস! 

করিলে, স্ৃগ্রীব উত্তর দিলেন যে, বালী গুরু ও স্বামী এবং স্ুগ্রীৰ শিষ্য 

ও ভৃত্য এবং তাহাদের পরস্পরের বশিত্ব ও বগ্তত1 সম্বন্ধ । 

“তাহ! হইলে আমি তোমাকে রামচদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম? এই 

বলিয়! বালী খামচন্ত্রকে তাহার গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। 

পুজ্য গুরুবচন কে অমান্ত করিতে পারে? এই বলিয়া রাম ও 

স্গ্রীব উত্তর দ্িলেন। ৰিভীষণও এই ধর্মযুক্তিবিশ্ুন্ধ সংক্ষেপোক্তির 

প্রশংনা করিতে লাগিলেন । 

বালা পুনর্বার বলিলেন,_-“বৎস স্ুগ্রীব, তুমি ব্রহ্মপুত্র আচার্ধা 

জান্ববানের নিকট কিন্দপ মৈত্রীধশ্্ন শিক্ষা! করিয়াছ ? 

উত্তরে সুগ্রীব কহিলেন,-__“প্রাণ দিয়াও ছিত ব্যবহার, অহিংসা, 

কাপট্যবজ্জন, আত্মগ্রীতির ন্যায় প্রিয়ানুষ্ঠান এই সকলই মেত্রী 

মহাব্রত ।” 

রামচন্দ্রও ভাহাদের কুলপুরোহছিত বশিষ্টদেবের নিকটে এইক্সপ 

শিক্ষ। লাভ করিয়াছেন কি না, বালী জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্ত্র তাহাই 

স্বীকার করিলেন। 
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বালী পরে আবার বলিলেন,-_-'তাহ। হইলে অগ্রি সাক্ষী করিয়া 

তোমরা মৈত্রীবন্ধনে বন্ধ হও, ইহাই আমার অনুরোধ । আমার আর 

সময় নাই, মতঙ্গমুনির যক্তাগ্রিও নিকটে প্রজ্লিত রহিয়াছে ।” 
তখন রাম ও স্ুগ্রীব পরম্পরের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,-- “পবিত্র 

মতঙ্গবজ্ঞা্মির সমীপে আমরা মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইলাম! আমার হদর 

তোমার ও তোমার হয় আমার হউক |” 

বালী আবার রামচন্দ্রকে কহিলেন,_-“রাঁমভদ্র, তুমি ত শ্রমণার 

নিকট বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য দিতে অঙ্গীকার করিয়াছ।”, 

রামচন্দ্র তাহা! যথার্থ বলিয়া উত্তর দিলেন। বিভীষণ রাম- 

চঞ্কে তাহার প্রতি প্রসন্গ জাঁনিয়।, তাহাকে প্রপাম করিলেন। চরমুখে 

বালী সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন বুঝিষ্ন! সকলে বলাবলি করিতে লাগি- 

লেন। স্থুগ্রীবও তাহার আজ্ঞাতে শ্রমণার দৌত্য সফল হইস্জাছে বাঁলয়া 

বুঝিতে পারিলেন। 

রামচন্দ্র নুগ্রীব ও বিভীবপের হস্তে লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলে, লক্ষ্মণ 

তাহাদিগকে অভিবাদন ও তারাও লক্ষণকে আ'লঙগদ করিলেন। 

এই গম্ভীর ও সরল মৈতীস্বীকারে শ্রধণার হজে বিস্ময় ও আনন্দের 

সঞ্চার হইণ। 

বালী আবার বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,_ «বৎস 

বিভীষণ, তুমি স্বার্থের জন্ত লজ্জা করিও না। এই সঞক্ল ব্যাপারের 
এইরূপই পারণাম ঘটে । আমার মরণে রাবপেরও মরণ নিশ্চিত বলিয়াই 

জানিবে। মাতামহু মাল্যবানের তোমাদের ছুঞজনের প্রতি অপত্যন্সেহ 

সমান হইলেও রাবণের বুভ্তিভোগী হওয়ায় তাঁহারই ছিতসাধন তাহার 

ধন্দম। কিন্ধু প্রয় রামচন্ত্রের সহিত তোমার যোগদান সমীচীন 

বাঁলয়। তাহার নিজেরই বুক্তি। মহাপুরুষেরাই রাবপের নার অমিত- 
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বলশালীদিগের অবিনয়চলন জানিতে পারেন । আমার প্রাণ বাহির 

হওয়ার উপক্রম করিতেছে, এক্ষণে আমায় শ্বশানপ্রপাতস্থলে লইয়! 

যাও .* 

বালীর অন্তিম সময় উপস্থিত জানিয়! নীল্প্রভৃতি বানরযৃথপতিগণ 
বলিয়! উঠিলেন,_-“ঠ1 বীর! তা ইন্ত্রতনয় ! মন্দরাদ্রির তুল্য সারবান্ 

জগদেকশুর ! ছুন্দুভিদৈত্যনিধননিপুণ ! মতাবাহে।! তুমি চলিলে, 

আমরাও হত ভইলাম।” 

এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে করিতে বালীকে ধরিয়া, 

ফেলিলেন। 

বালী তীঙ্থাদদিগকে সামনা করিয়া বলতে লাগিলেন,-"হে মহান্ম- 

পুল বগণ, প্রবঙ্গপু্রবর্গ, তোমাদের মধ সুগ্রীব ও অঙ্গদের যে গৃভৃত্ব, 

তাহ। তোমাদেরই সৌজগ্ভের জন্গ । অ'মার প্রত অন্ুরাগের নি'মত্ত 

তাাদিগকে অবমাননা করিও না; কারণ, তোনর। মহিমাশালী। 'হক্ষণে 

রামরাবণের যুদ্ধ সমাগতপ্রায়। সেই বুগে ভোমাদের নিকট আমার 

এই ন্েহব্যপ্রক অঞ্জলি । অথব! অঞ্জলবন্ধনে 'পয়োজনই বা কি? 

তোমাদের বীরত্বের নিকট আমরা ত গণনীপ্ই নহি: আনমিতকণ 

দিজ্মা তঙ্গগণের ছন্দযুদ্ধের পীড়ন, পুজ্ছাম্ফীলনে বিদীধ্যমাণ সমুদ্রের বদ্ধ দ্বার! 

পাতালে লম্ক, কপিদিগের পৌরুষ ও গাঢ়ানুখাগে অরিদলনকারী 
ভুজদণ্ডের কর্তব্য তোমাদ্দিগকে যেন বিস্বৃত ন' হয়.” 

তাহার পর সকলে বালীকে .ধরাধরি করিয়! শ্মশানপ্রপাতস্থলে লইয়! 

গেলেন । | | 

(৬) 

বাপীর দেহত্যাগের পর রামচন্ত্র, ন্ুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত যুক্তি 
করিয়! প্রথমে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকে কপি- 
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পুগবের! ধাবিত হইতে লাগিলেন, স্বয়ং হনুমান লঙ্কায় গমন করিলেন, 
তিনি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া! সীতার সংবাদ লইয়া আসিলেন। তাহার 

পর সাগরে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কা আক্রমণের পরামর্শ স্থির হইল এবং তাহারই 
আয়োজন হইতে লাগিল। 

বালিবধের সংবাদও লঙ্কা পৌছিল। একান্তে বসিয়৷ মাল্যবান্ 
ভবিষাতের কথা ভাবিতে লাগিলেন । রাবণের হূর্নীতি-বৃক্ষের কোরক 

ষে চারিপ্দিকেই বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহ। তিনি বুঝিতে পারিলেন। সীতার 

প্রার্থনা এই বৃক্ষের বীজ, রাষলক্ষ্মণের বঞ্চনার জন্য স্থর্পপথার যাত্রা! অস্কুর, 

মারীচের মায়া কিশলয়, সীতাছরণ মায়াজাল, খরদূষণার্দি কোযাধ্যক্ষ- 

গণের নিধন, বিভীষণের গমন এবং রামলক্ষ্রণের সহিত সধখ্যস্কাপন-_ 

এইগুলি তাহার স্ফুট কোরক বলিয়াই মাল্যবানের মনে হইতেছিল। 
তত্তিন্ন ইভা যে আঅচিরে ফলোন্ুখ হইবে, তাহাতেও তাহার বিশ্বাস জন্মিল। 

কারণ, তীহাদের ন্তায় পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তিরা! ভবিষ্যৎও বুঝিতে পারেন। 

ভাগ্যের প্রতিকুলাচরণ তাহাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও ছুঃখিত করিয়া 
ভুলিতেছিল। এই ঘোরতর বিপদ্দে তিনি মন্ত্রশক্তির প্রভাবে যে সমস্ত 

প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আঅলসের কার্যের স্তার সে সমস্ত 

আপন! আপনিই ভ্রষ্ট হওয়ায়, মাল্যবান্ অত্যন্ত হতাশ হইয়া! পড়েন। মন্তি- 
পর্দের কষ্টে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রমত্ত ব্যক্তিগণ 

স্বেচ্ছামত অবাধে যে সমস্ত কার্যা সম্পাদন করে, সেই সেই স্থলে বিধি 

বক্র হইলেও মস্ত্রিগণকে তাহার প্রর্তীকার চিন্তা করিতে হয়। কাজেই 
মস্ত্রপদ সন্তাপদায়ক বলিয়াই তাহার যনে হইতেছিল। রামচন্ত্রের 

চরিভাতিশয্যে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। বিশেষতঃ 
কপিচক্রবর্তী বালীর নিধনে রামচন্দ্রের কিছুই অসাধ্য নহে বলিয়। 
তাহার ধারপা জন্মিল। চারমুখে কিছ্িন্ধ্যা হইতে কপিপুজবগ্গণের 
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সীতান্বেণে চারিদিকে বাত্র। শুনিয়া তাহার উৎকঠা আরও 

বাড়িন্বা উঠিল। 

সেই সময়ে হনুমান লঙ্ক। দদ্ধ করিতেছিলেন । প্রবল অগ্নিদেৰ 

সপ্তাধিক শিখার অরুণবর্ণ মগুলে প্রথমে রাক্ষলবীরগণের হৈম ভবন দগ্ধ 

করিতে আরম্ত করায়, অদ্দর্দপ্চ-কলেবর বীরগণ প্রলয়াগ্নি আশঙ্কা করিয়। 

পলায়ন করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রতীর হইতে ত্রিকুট পব্বত 

পর্যাস্ত সমস্ত লঙ্কায় ভীষণ অনলশিখ! পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়ে । লঙ্কাবানিগণ 

াঁহাকারে দ্রিউমগুল বিকম্পিত করিয়া তুলে,_-ইহাতে মাল্যবান্ও 

হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া! উঠেন। 

সহস! ত্রিজটা রাক্ষসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লঙ্কার শোচনীয় 

অবস্থার কথ! জানাইতে আরম্ত করিল। ব্রিজট! বলিতে লাগিল,_. 

“কন্দাৎ একট! দুষ্টু বানর আসিয়া! নগর দগ্ধ ও রাক্ষসাদগকে মথিত 

করিতে থাকায়, কুমার অক্ষ তাহাকে বাধা-প্রদানে উদ্ভত হুহলে, সে 

তাহাকে নিহত করিয়। পলায়ন করিয়াছে ।” 

ঝ্রিটার কণায় মাল্যবান্ বুঝিতে পারিলেন যে; হনুমান তুলার স্তায় 

লঙ্ক দগ্ধ করিয়া লঙ্কাপতির তীব্র প্রতাপানল নির্বাপিত করিয়া গেল। 

হনুমান মীতার কোনও সংবাদ পাইয়াছে কি না, এই কথা মাল্যবান্ 
ভ্রিজটাঁকে প্িজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল,_-“একট। ক্ষুদ্র বানরের সহিত 

সীতা কি পরামশ করিতেছিলেন বটে, পরে, নিজ কেশাভরণ অভিজ্ঞান- 

স্বব্ধূপ তাছার হস্তে প্রদান করিলেন দেখিলাম 1” 

এই ক্ষুদ্রকায় বানরটির ক্ষমতা ও কৌশলের কথ! শুনিয়া মাল্যবান্ 

সুগ্রীবের অধীন অসংখা বানরবীরের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

সীতার জন্য এই সমস্ত উৎপাত ঘটিতেছে মনে করিয়া] ত্রিজট মাল্য- 

বান্কে বলিতে লাগিল,__“কনিষ্ঠ মাতামহ! মানুষী সীতা প্রিয়দর্শন! 
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ও মধুরভাষিণী হইয়াও আমাদের মধ্যে আসিয়া এরূপ রাক্ষসী হুইয়। 

উঠিলেন কেন 1” 

মাল্যবান্ উত্তর দ্রিলেন,__-“উভ: যথার্থই হইয়াছে, পতিব্রতা জ্োাতিঃ 

শান্ত ও দীপ্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। অভাগিনী সীতা আমাদের ছুত্কৃতির 
ফলরূপেহ প্রজলিত হইতেছেন1%: 

ত্রিজট। রাক্ষসগণের প্রতাপ-হীনতার উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিল,__ 
“পুর্বে রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্য পধ্যন্ত বিবিধ পর্বতপ্রদেশে বাস এবং 

সমস্ত জন্ব দ্বীপে বিচরণ করিত, 'এক্ষণে তাহার: এই নগরেও বাস করিতে 

অসমর্থ! ইহার কোন উপায় আছে কি ?” 

মাল্যবান্ বলিলেন,--প্তুনি এরূপ কাতরা ভইতেছ কেন? 

দেখিতেছ না, এই দুর্গম ভ্রিকুট পর্ধতের উপর সপ্তধাতুনিশ্মিত প্রাচীর- 

বেষ্টিত নগর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । গগনস্পশণী উন্মিমালায় পরিশোভিত 
সাগর তাভার পরিখাজূপে অবস্থিতি করিতেছে । আর রক্ষোনাথের 

রপুদদলন-মহা'যজ্ঞে দ্রীক্ষিত ভুজদণ্ড কি দেখিতে পাচ্ছে না? 

সেই সময়ে মাল্যবানের বামাক্ষি স্পন্দিত হওয়াম়ঃ তিনি বলিয়! 

উঠিলেন,--ণঢুব্বিপাক বিধাতা! কক আমাদের কথামাত্রও সহা করিতে 

পাঁরিতেছে না £%, 

তাহার পর মাল্যবান্ কুম্তকর্ণের নিদ্রাঙ্গের কত বিলম্ব আছে 

জিজ্ঞাস] করিলে, গ্রিজটা উত্তর দিল,__“আগামী রুষ্ণা চতুর্দশী 5 চতুর্থমাস 

পরিসমাপ্ত হইয়াছে ।, মাল্যবান্ তাতাতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার 

জাগরণের এখনও অনেক বিলম্ব রহিক্াছে। তিনি বিভীষণকেই দূরদর্শী 
বলিয়া স্থির করিতে লাগিলেন। বিভীষণের অবিমৃষ্যকারিতাও 

শ্তভফল ::দ! বলিয়! মাল্যবানের মনে হইল, এবং তিনিই যে একমাত্র 

কুলতন্তরূপে অবস্থিতি করিবেন, ইহাই তিনি বুঝিতে পারিলেন। 
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ব্রিজট! কিন্তু বিভীষণের কল্যাণে প্রীতি লাভ করিতে পারিতেছিল 

না। মাল্যবান্ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,--“আমি চারিদিক্ দোঁয়াই 

বলিতেছি যে, পরিণামে এরূপ ঘটিবে, প্রবল ভবিতব্যতা তাহাই 

ঘটাইবে। কারণ, বিশুদ্ধ বংশে জাত রাবণের পাপমতির সম্ভব হইতে 

পারে না। অস্তশিবর ব্যতীত অবিশ্রান্ত ভ্রান্ত সূর্য্য বা তাহার দিবা- 

রশ্মির কি অন্তত্র পতন হইতে পারে? জ্ঞানোদয় ভিন্ন ইহার প্রতীকারের 

আর কোনই এপায় নাই | 

রাবণ এক্ষণে কি করিতেছেন, মাল্যবান্ তাহ! জিজাস। করিলে,ত্রজটা 

বলিতে লাগিল,_-“তিনি সর্ধতোভদ্র প্রাসাদে বপিয়া রাক্ষপকুলকাল- 

রাত্রির অধিষ্ঠিত অশোকবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । তবে 

শুনিলাম যে, মহিষী মন্দোদরী নগরবৃত্বাস্ত অবগত হইয়া! মহারাজকে 

প্রতিবোধিত করিবার জন্ঠ ৩থায় গমন করিয়াছে ন।” 

শুনিয়। মাগ্যবান্ কহিপেন,_-“মন্দোদরী নারীশ্রেষ্টা ; তিনি রাবণের 
চৈতন্টোদয়ের জন্ত ব্যস্ত হইয্জাছেন বটে, কিন্তু রাবণ প্রতিবোধিত হইরাও 

হইতেছেন না।” 

তাহার পর তিনি রাবণের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্ত 

তথা হইতে গমন করিলেন, ত্রিজটাও স্বস্থানে চলিয়া গেল। 

সব্বতোভদ্র পাসা্দে বলিয়া! সীতাকে চিন্তা করিতে করিতে রাবণ 

বলিতেছিলেন,_-“তাহঠার ৰদনখানি থাকিতে চন্দ্রের প্রয়োজনই বাকি? 

চলাপাঙ্গ নোচন থাকিতে নীলোংপণ লহয়াই বাকি হইবে? তরঙ্গভঙ্গি 

জর থাকতে কামদেব ধনুক লইয়া কি করিবে? সুসংবত কুস্তপাবলা 

থার্কিতে মেঘঘটায় কি হইবে ? আর তাহার রমণীয় দেহবষ্টি থাকতে 

লক্ষমীরও কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। সে যাহা হউক, হুলকর্ষণে 

বিদীর্ণ বনুন্ধর! হইতে আবিভতি রমণীরত্বকে ধ্যান করিতে করিতে 
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এতদ্দিনে তাহার প্রান্তিকামন! সিদ্ধ হইল বলিঘ্া বোধ হইতেছে । 

অনুকূল বিধাতার এ কার্য বলিতে হইবে। কিন্তু সেবিধাতাই বাঁকে? 
বদি আমার আলম্তদোষ না থাঁকিত, তাহা হইলে, ব্রহ্ষাণ্ড পেষণ করিয়! 

ব্রহ্জমাকেও এই ভূবন হইতে কিঞ্চিৎ অপন্যত করিয়! দ্রতাম ; তাহার পর 

স্বকীয় অনুপমোজ্জল যশ ও প্রতাপের জন্য চন্দ্রহূর্য্যকে স্থেচ্ছামত স্থাপন 

করিয়া অধিকতর স্ুথী হইতাম! কিন্তু সেই অন্থুকম্পনীক্লগণের প্রতি 

অকারণেই বা কোপ করিতেছি কেন ?” 

এই সময়ে মহিষী মন্দোদ্রী দাসীর সহিত সোপানারোহণে দশাননের 

নিকট যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, তিনি অশোঁকবনের প্রতি অনিমিষ- 

লোচনে চাভিষ! বুহিয়াছেন।। শত্রুপক্ষের আক্রমণেও তিনি রাজকার্ষো 

উদ্দ:সীন জানিয়া,মন্দোদরীর অন্তরে নানাব্পপ চিন্তার উদ হইতে লাগিল; 

মিষী রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া, ক্টাহার জয় উচ্চঃরণ করিলে, ব্াবণ 

মুখতাব সংবরণ ও তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া! পার্থে উপবেশন করাইলেন |”, 

মন্দোদরী তথন রাবণকে শক্রপক্ষের আক্রমণে তিনি কি চিন্তা 

করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাবপ উপহাস করিয়া কহিলেন,-_-ণকি, 

শত্রু? তাভার পক্ষ? আবার তাহার আক্রমণ ?গ যে সকল কথ! 

পুর্ব্বে কখনও শুনি নই, দেবি, তুমি তাহা শুনাইতে লাগিলে কেন! 

যে রণাঙ্গনে হই বাহুতে যুগপৎ মত্ত দিগ.দস্তিগণের দস্তে বাধা দিয় চারি- 

হস্তে দিকৃপালগণকেও রোধ করিয়াছিল, প্রদীপু বন্বাদি প্রহরণের 

আঘাতে যাভার বক্ষচর্্ম ক্ষতবিক্ষত, তাহার আবার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু 

উপস্থিত! এ অপূর্ব প্রমাদ কোথা হইতে আসিল? আচ্ছা, শোনাই 

যাউক্ , দেবি, কে সে শক্র ?” 

মন্দোদরী উত্তর দিলেন,--“বানর-সমৃহপরিবৃত স্ুগ্রীবের সহিত 
'অন্গজসহায় দাশরথি রাম উপস্থিত |” 



মহাবীর-চরিত । ২৮৭ 

শুনিয1 রাবণ অবজ্ঞাভরে কহিলেন,_-“কি ! অনুজের সহিত সেই 

তপস্বী রাম আসিল্লাছে? তাহার! আমার কি করি:ত পারে ?” 

মন্দোদরী বলিলেন,_ "তাহাদের মিলিত শক্তিই ভয়ের কারণ; 

আবার তাহার ক্ষমতাও অদ্ভুত। সাগর-বেলায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া, 
রামচন্দ্র সাগরকে আহ্বান করিলে, সাগর বহির্গত না! হওয়ায়, তিনি 

সমুদ্র-গর্ভে কি এক অস্ত্র বিক্ষেপ কবেন। তাহার প্রভাবে ক্ষণাদ্ধমধ্যে 

সমস্ত জল চক্রবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে রক্রবর্ণ হইয়া উঠিল । তাহাতে নক্র- 
চক্র মুক্ছিত, কৃর্সমূহ বিদলি'ত, জলমান্তষ সকল মোতপ্রাপ্ত এবং শঙ্খ- 
গুক্তিনিচয় প্রচগ্ুরবে বিদীর্ণ হইতে লাগিল । তাহার পর পুঙ্মাত্র- 

দৃগ্তমান, শরনিকরে সমাচ্ছন্ন দ্েহভান্র বহন করিয়া সমুদ্র জলগৃহ হইতে 

বহির্গত হইয়া, রামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হইলেন এবং তাচাকে পথ 

দেখাইয়া! দিলেন । সাহমিক রামচন্দ্র আবার সে পথকে সমাপ্ত করিয়া 

তুশ্তেছেন ১ 

সমুদ্রে কিরূপ পথ হইতেছে জানিতে রাবণের কৌতুহল হওয়ায়, 
মন্দোদরী আবার বলিতে লাগিলেন,-_-“সহম্র সহত্র বানর অসংখ্য পর্বত 

আলির! সমুদ্রে সেতু নিশ্মাণ করিতেছে।” 

শুনিয়। রাবণ উত্তর দিলেন,__“দেবি, নিশ্চয়ই কেহ তোমাকে 

প্রতারণা করিয়াছে । সমুদ্রের গাস্তীধ্য ও মহিমা অতুলনীর, জঙ্ব,স্বীপে 
ও অন্তান্ত দ্বীপে যে সমস্ত পর্বত আছে, তাহাতে সমুদ্রের কুক্ষি"কোণও 

পূর্ণহয় না। আর সেই সাহসিকের কথাই বাকি বলিতেছ ? আমার 

সাহসের কথা কি বিস্থৃত হইয়াছ? ছিন্ন কের ধমনী হইতে বিনির্গত 

নবরক্ত প্রবাছের পানে ষাহার চরণধুগল প্রক্ষালন এবং আনন্দাশ্রপ্লাবিত 

স্মিতন্ুধায় উদ্ভাসিত বদনকমলনিকরে যাহার অর্চনা করিয়াছিলাম, সেই 

ভগবান্ মহেশ্বরই আমার সাহসের প্রমাণস্বরূপ।” 



২৮৮ কবিকথা। 

মন্দোদরীর আশঙ্কা কিন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছিল না) তিনি 

আবার রাবণকে বলিলেন।_-“মহারাজ) কোন বানরের হস্তনৈপুণ্যে এব্ধপ 

রচনাকৌশল সম্পন্ন হইয়াছে ক না, 'একবার অবধারণা কারয়া 

দেখুন । কারণ, জলে কতকগুপ্পি পর্বত ভাসিতেছে 1, 

সে কথা শুনিয়া পাবণ কহিলেন,--পশিলা জলে ভাসে, অবলাদিগের 

মূর্খতা হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি! দেবি, আমি অধিক কি আর 

বলব, শ্র'তকবি ব্রহ্মা আমার বেদজ্ঞানের পরিচয় অবগত আছেন, 

প্রেবেন্ত্র আঙ্ঞা ও অশনি আমার ধৈধ্যের কথাও জানে; ত্রিতুবনের 

নিকট আমার যশ অধিদিত নাই; কৈলাসাদ্র আমার বলপরাক্ষ! 

করিয়াছে ; আর সেই মন্তকচ্ছেদে ক্ষরিত রস্তধারায় 'প্রক্ষালিতচরণ 

তগবান্ খওপরশু আমার সাহসের ও প্রমাণ |” 

সেই সময়ে নগরমধ্যে এক মহাকলরব উপহিত হইল । মতিষী 

মন্দোদরা ভীত হইয়া চারাদকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কাঁরতে, রাবণকে 

রক্ষা কার জন্য অনুরোধ করিতে থাগিলেন। রাবণও তাহাকে সাহস 

গুদান করিলেন। ৩খথন আবার রক্ষঃসেনাপ'তগণ উচৈচৈঃস্বংপ বাঁলতে 

লাগিলেন,_--'অহে লঙ্কাদ্বাররক্ষী রাক্ষসগ্ণ, শীঘ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া লৌহ- 

নিশ্মিত, সরল ও গুরু অর্গল সকল তাহাতে নিক্ষেপ কর; তাহার পর 

শস্মনকণ স্থাপন করিতে থাক ; আপন আপন পথ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হও; 

অকলুষ প্রাণ শিশুযুবতীগণকে গৃহে বন্ধ করিয়৷ রাখ; থাস্থ সামগ্রী সংগ্রহ 

কর? স্ুগ্রীব প্রমুখ বানরগণে পরিবৃত হইয়া রামলক্ণ সমাগত 

হডয়াছেল |? 

ইহার পর সেনাপদ্তি গ্রহস্ত প্রাসাদন্বারে উপনীত হইয়া, প্রতীহারীর 

দ্বার! রাবণের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, রাবণ তাহাকে আমদিতে আদেশ 

দিলেন । 



মহাবীর-চারত । ২৮৯ 

আসিতে আসিতে মানবন্তত রামচন্দ্রের তেজোদীপ্ত চরিত্র স্মরণ 

করিয়! রাক্ষস-দেনাপতি বলিতেছিলেনঃ--“চারিদিকে কল্লোল-সমাকূল 
ভীম পারাবার উল্লজ্বনের পর লক্কাভিমুখে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে 
উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র কি না ছূর্গম সুবেলশিথরে কটক স্থাপন করিলেন । 

পরে কতিপয় বানর-যুখপতির সহিত একেবারে পুরপ্রাঙ্গণে আসিয়া 
উপস্থিত 1”? 

তাহার পর তিনি লঙ্ষেখরের নিকট আগমন করিলে, রাবণ তাহাকে 

কলরবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন! রাবণ কিছুই অবগত নহেন 

বুঝিয়া, প্রহস্ত অত্যন্ত বিস্মিত হুইক়্া উঠিলেন। তিনি তখন তাহাদের 

কার্ধ্যজ্ঞাপনের জন্ত ঘলিলেন,_ “নগরের সমস্ত কপাটগার রুদ্ধ হইয়াছে 
এবং আপ্ত ও ভক্ত রাক্ষসগণ চারিদিক রক্ষা করিতেছে ।” 

রাবণ কি কারণে এ সকল হইতেছে জিজ্ঞাসা করলে, প্রহস্তের 

বিশ্বয় আরও বাড়িয়া উঠিল। খন তিনি স্ুম্পষ্টরূপে বপিলেন,__ 

শ্মানবন্ুত অনুজসহ মহারাজের পুরী অবরোধ করিয়াছে, এবং খান্ত- 

সামগ্রীও হুল্লব্ভ হইয়া উঠিয়াছে। 

পতীহীরী আবার আসির। সংবাদ দিল যে, একটি বানর আপনাকে 

রামদূত বলিয়া পরিচয় দিয়! দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে । রাবণ তাহাকে 

ফাইয়া আসিতে বলিলে, প্রতীহারী অঙ্গদের সঙ্গে পুনর্বার উপস্থিত্ত 

হইল । অজদ *পরমমাহেশ্বর লঙ্বেশ্বরের জনন হটক+ বলিয়া রাবপকে 
অভিবাদন করিলেন। তিনি সুগ্রীবান্থচর কি না, রাবণ ইহ! জিজ্ঞানা 

করিলে, অঙ্গদ বলিতে লাগিলেন,_*"আমি মুত্রীৰের অন্থচর নহি, মামি 
ষে জন্য আসিয়াছি, শ্রবণ কর, রাক্ষ-কুল-কাননের মহাদাবানলস্ববন্ধপ 
প্রীরামচর্টজ্ুর আজ্ঞায় আমি দূতরূপে আপিয়াছিঃ তাহার বাক্যানুপারে 

তোমাকে শাপন করিবার জন্তই আঙ্ীর আাগমন। সীতাকে পরিতাগ 
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২৯৩ কবিকথা । 

কর, স্ত্রীপুত্রমিত্র ও জ্ঞাতিগণসহ লক্ষণের চরণবন্দনায় রত হ০) নতুবা 

ভাহার বাণরাশি হুর্মদ তোমাকে শাসন করিবে ।» 

রাবণ হাসিয়া! বলিলেন,_-“বানরও বক্তা হইল দেখিতেছি 1» 

অঙ্গদ উত্তর দিলেন,--*আমি যাহা হই না কেন? তুমি এক্ষণে 

ফি সিদ্ধান্ত করিতেছ, তাহাই জ্ঞাপন কর। তোমার মন্তক লক্ষণের 

পাদাজনথ অথব1 তাহার তীক্ষবাণমুখ স্পর্শ করিবে কি না, তাহাই 

জানিতে ইচ্ছা! করি ।” 

তখন রাবণ জুদ্ধ হইয়া বলিয়া! উঠিলেন,--”কে ওখানে আছ, এই 
বানরটার মুখগুদ্ধি করিয়া দেও!” 

সেনাপতি প্রহস্ত অঙ্গদকে দূত বলিয়া জানাইলেন। রাবণ 

বলিলেন,_-“তাঁচা! হইলে9 ইহার মুখপ্ুদ্ধিতে সেই তপন্বীর কথার 

উত্তর দেওয়া ভইবে।% 

তখন অঙ্গদ ন্বীয় অঙ্গের রোমকুপ প্রস্ষুরিত করিয়া বলিতে লাগি- 

জেন) পআমি যদ রামচন্দ্র দৌত্যগ্রহণে পরাধীনতা শ্বীকার ন 

করিতাম, তাহ হইলে, তীক্ষ করপত্রসম ক্রুর নথরদ্বারা ম্থত করিয়' 

তোমার শিথিল-শিরোবন্ধ দশ্ মন্তক দশদিকে উপহার প্রদান না! করিয়? 

নিবৃত্ত হইতাম না।+ 

এই বলিয়া অঙ্গদ সরোষে জক্ফপ্রদানে তথা হইতে নিক্ষান্ত হইলেন! 
রাবপ অঙ্গদের ভাতিন্ুলভ চাঁপল্যের প্রতীকার নাই জানিয়া স্থির 

কইলেন। 

অঙ্গদের গমনের পর প্রহস্ত লক্ষেশ্বরের নিকট আদেশ প্রার্থন' 

করিলে, রাবণ বলিতে লংগিলেন)--"এ বিষয়ে আর কি আদেশ দিব? 

বীর্যবান্ রাক্ষমদিগের দ্বারা দ্বারের অর্গলসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেল? শক্রদমনক্ষম 

বীরগণ চারিদিকে যুদ্ধ আরম্ত করুক? তাহাদের ভুজদওসকল অরি- 



মহাবীর-চরিত । ২৯১ 

₹হারক অস্ত্রস্চালনে বিলোড়িত হইতে থাকুক এবং নিমেষমধ্যে 

আন্ফালনকারী উৎকট মর্কটঙ্নিগকে বিনাশ করিয়া ফেলুক |”, 

“মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্ষয” বলিয়া সেনাপতি তথ হইতে প্রস্থান 

করিলেন। আবার চারিদিক হইতে মহাকলরব উঠিতে লাগিল । 

সকলে বলিতেছিল,--পভীমশরীর কপিযৃুথখপতিগণ রাক্ষসপুঙগ বদিগকে 

নিপাত করিতেছে) তাহাদের মন্তকরাশিতে চারিদিকে বেদী বন্ধ 

হইতেছে ) ষে রক্ষোবীরগণ বাহিরে গমন করিয়! যুদ্ধের জন্য উদ্যত, 

তাহার! বহির্গমনের পৃর্ধেই পুরমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতেছে; গণ্ডশৈল 

স্বার! পুরদ্ধার সকল চারিদিকেই ভগ্র হইতেছে ।* 

সেই সময়ে উর্ধীভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া রাবণ দেখিতে পাইলেন যে, 
ইন্দাদি দেবতার! রাঁমচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে 

উত্তেজিত হুইয়াছেন। তখন তিনি মহিষী মন্দোদরীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ 

করিতে আদেশ করিয়! বলিতে লাগিলেন, “আমি এক্ষণে কতিপরর তূজে 

প্রমত্ত বানরদিগকে চারিদিকে নিক্ষেপ, অন্ঠ দক্ষ বাহুত্বার! যুদ্ধাভিনয়রত 

সেই তাপসাস্কুর ছইটাফে পেষণ, এবং অবশিষ্ট হম্তনকলে মন:কল্পিত 
বৃখারন্ধে, প্রবিষ্ট হুষ্ট দেবতাদ্দিগকে আকর্ষণ করিয়! নিজ কারাগার পরিপূর্ণ 
করিতেছি ।* 

এই বলিয়া রাবণ রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন) মহিষী মন্দোদরীও 

অন্তঃপুরমধো প্রবেশ করিলেন। 

মুহ্্মধ্যে লক্ষেশ্বর দ্শানন সমরাগনে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে 
বুদ্ধোস্তত দেখিয়া! ব্াক্ষসগণের হৃদয়ে অদ্ভুত উৎসাহের সঞ্চার হইল। 

তাহার দ্রহবেগে যাতায়াত করিতে করিতে প্রলয়কালীন সপ্তসিন্ধুর 

গর্জনের স্য'য় মহাকোলাহল তুলিতে লাগিল। বানরগণের ঘোরতর 

আক্রমণ দেখয়, রাঁবপ পুজ, বন্ধু, মেবক প্রভৃতি সহ সহ রাক্ষস 



২৯২ কবিকথা। 

পরিবৃত হইয়া, সহস! বেগত্তরে কপাটসকল উদঘাটন করিয়|, বানরযৃতকে 

মথিত করিতে করিতে, নগর হইতে বহির্শত হইলেন । 

রাম-রাবণের এই অদ্ভূত যুদ্ধ দেখিবার জন্ত দেবতাগন্ধর্র্ধদিগের মধ্যেও 

কৌতুহল জন্সিল ? দিব্যধিরাও শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন? 

দেবরাজ বাসব সপরিবারে সারথি মাঁতলির সহিত এবং গন্ধর্ববরাজ চিত্ররথ 

বিষানারোহণে আকাশতলে উপস্থিত হইলেন । 

অলকাপতি রাবণন্াভা কুবের চিত্ররথকে এই যুদ্ধের পরিণামফল 
লক্ষ্য করিবার জন্ঠ পাঠাইরা দেন । রাবণের জন্মদিন হইতে কুৰের 

ব্বিলোকবাসিগণের সহিত মনস্ভাপ ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। 

কারণ, লক্ষেশ্বর অলকেম্বরের নিধি-পুশ্পকরথাদদি হরণ করিয়া লন। 

কাজেই উভয়ের মধ্যে চিরশক্রত1 সংঘটিত হয় ) বিশেষতঃ শ্ববংশীয়গণের 

মধ্যে শক্রতা খ্বাভাবিকী । সে যাহা! হউক, কেবল দেবতা গন্ধর্ব্ব বলিরা 

নহে,__ত্রিলোকস্থ সমগ্র প্রাণীই রাবণকর্তৃক পীড়িত হওয়ায়, প্রীতিভরে 
শ্রারামচন্দ্রের বিজয় প্রতীক্ষা করিতেছিল ৷ দেবরাজ ও গন্ধর্বরাঁজ পরস্পর 

মিলিত হইয়া সেই অপূর্ব রণক্রীড়! দেখিতে লাগিলেন। 

নগর হইতে বহির্গত হইয়! বীরাগ্রণী রাবণ পর্বতশিখরসম রখারোছণে 

অগ্রসন্ধ হইলেন। তাহার জ্যানির্ধোষে দিক্প্রান্ততিত পর্বতনকল 

প্রত্ধ্বিনিত হইয়া, সমগ্র গগনতল বধির করিয়া তুলিল। রাবণের 

আগ্রক্ষেপে সুবেলাদ্ত্রির অধিত্যক1 হইতে দ্িকৃূসকল কিলকিল কোলাহবে 

মুখরিত করিয়। বানরকটক ছত্রতঙ্গ হইতে লাগিল। 
প্াবণকে ব্থারোহণে এবং বামচন্ত্রকে ভূতলে অবস্থিত দ্বেখিয়া, 

'ঘ্নেবরাদ্ের মনে তাহাদের যুদ্ধসঙ্জ। সমান হয় নাই বলির! বোধ হইল। 

তখন তিনি মাতলিকে তাহার.রথথানি রামচন্দ্রকে দিঝার অন্ত পাঠাইয়া 

দিলেন এবং স্বয়ং চিত্ররথের রথে আরোহণ করিলেন। . 



মহাবীর-চরিত । ২৯৩ 

ক্রমে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। অন্ত্রক্ষেপে হতজ্ঞান 
রক্ষঃকপিবীরদকল পরস্পরের সমীপবর্তী হইয়! বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধারস্ত 
করিল। অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! ক্রমে তাহারা মুষ্টামুট্টি ও কেশাকেশির 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের পরস্পর বিমর্দনে শরীর-ক্ষরিত রক 

প্রবাহে পথসকল হুর্গম হইয়া উঠিল? বীরগণ 'প্রতিপক্ষগণের শিরশ্ছেদ 

করিয়া! ভুজদণ্ডে শরীর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; তাহাতে রণক্ষেত্রে 

ষেন চিত্রকুটের জীর্ণ শিখর আবিভূতি হইল। শক্রর দেহপাতে অসংখ্য 
শ্ররকীট বিলীন হইয়! গেল । 

রণক্ষেত্রের একদিকে অন্ত্রাধাতে আহত বীরগণের রুধিরাপ্লুত 

অগ্রমাংস-তক্ষপেচ্ছ গৃগ্ররাজের লোমচ্চায়াক্স গ্রীত্মনিবারণের অভিলাষে 
কেহ কেহ শোণিতসিক্ত দেহে অল্পক্ষণের জন্তও বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত 

হঈল। আব্বার অন্তদিকে কোন কোন বীরের ত্বক ধিদীর্ণ ও মাংস দলিত 

হইয়! গ্রেল এবং ধমনী, অস্থি ও স্নায়ু ছিন্ন হওয়ায় অস্ত্র সকল বাহির 

হইয়া পড়িল। সে অবস্থাতেও তাহার! ধৈর্্যসহকারে বক্ষঃ পাতিয় 

বিপক্ষগণের অস্ত্রপ্রচার সহা করিতে লাগিল। 

সেবকসমুনতকে সম্মুখভাগে, অন্থজগণপরিবৃত পুত্র মেঘনাদকে ছক্ষিণে, 

বীরগণসহ অকালজাগরিত কুম্তকর্ণকে বামে এবং অতিবিকট মাতৃবন্ধ, 

দ্িগকে পুষ্ঠদেশে সন্লিবেশিত করিয়া মধাস্থলে বিন্ব্যাচলের ন্তায় দুর্ধর্ষ 

রাবণ বরথাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া অপুর্ব সংগ্রামাবতরণ দেখাইতে 
লাগিলেন । , 

রামচন্দ্রও এই যুদ্ধনির্ভর শক্রুপক্ষকে দেখিয়া নিষ্ষম্পভাবেই অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। চারিদিকে প্রবল বঞ্চাবাত প্রবাহিত হইলে, সুদৃঢ় 
কুলপর্ব্বতসমুহ থেমন বিচলিত হয় না, গ্বাস্তীর্য্যগরিমাস্ষুরিত ঈশ্বরের 

জলমুর্তি মহ্মাশালী লহুদ্রনিকর যেমন বেল! অতিক্রম করে না, 



৯৪ কবিকথা। 

রামচন্দ্রেরও সেইরূপ ধীর ভাবই লক্ষিত হইতে লাগিল। উদ্ধ হইতে 

দ্বেবরাজ ও গন্ধর্ধরা্জ রাম-রাবণের বুদ্ধোগ্তমের আলোচন! করিতে 

লাগিলেন । 

তাহার পর উভয় পক্ষের সংগ্রামক্রীড়া আরম্ভ হইল। লক্ষণ ব্যপ্র 

অন্ুলিকিশলয় দ্বারা কাশ্মক আকর্ষণ করিয়া, মেধনাদের বধে উদ্ভত 

হইলেন । রামচন্দ্র অতিকষ্টে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 

রপদক্ষ রাবণ ও কুস্তকর্ণকে লক্ষ্য করিয়া ধনুগুণ মার্জনা করিতে 

লাগিলেন। অগণিত রক্ষোবীর নুর্ধ্যবংশাস্করদয়ের প্রত্যেককে 

পৃথগ্ভাবে চতুদ্দিক হইতে যুগপৎ অস্ত্রবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। 

কিন্তু প্রতাপ ও মহ্িমান্ত মণ্ডত রামলম্ষ্রণের শরক্ষেপে সে সমস্ত শন্ত্রক্াল 

ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, এবং রপস্থলে তাহাদের দীপ্ি চদ্ভাসিত হয়! 

উঠিল। 

সেই সময়ে স্ুগ্রীব প্রতৃতি কপিপুঙ্গবের রামলক্ষ্মণের রক্ষায় প্রবৃত্ 

হুইয়| সেবাবুত্তির পরাকাষ্া-প্রদর্শনে প্ররত্ত হইলেন। ন্ুগ্রীব রথের 

অগ্রে, অঙদ পূর্বভাগে, জান্ববান্ ও বিভীষণ উভয় পর্বে এবং হন্ছুমান্ 

লক্ষণের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহাদের অক্ষতগান্র 

স্বামিভক্তি ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিতেছিল। অন্তান্ত বানরের কিন্ত 

রাক্ষপগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

লক্ষণ শরক্ষেপ-দক্ষতা প্রভৃতি গুণে ন্যুন ছিলেন ন1) শৃরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদও 

ৰলে নুপ্রসি্ধ । এই ওুল্য বীরদ্বয়ও পরস্পর বুদ্ধারস্ত করেন। রাম- 

রাবণ পরম্পরের প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেও তাহাদের বাৎসলাদৃটি 

লক্ষ্ণ-মেতনাদের উপরই নিপতিত হইতেছিল। ইন্ত্র ও চিত্ররথ ইন্দিয়- 

বণীকরপের চূর্ণযুষ্টিন্বরূপ বাঁৎসল্যভাবের প্রশংদ। করিতে লাগিলেন । 
লক্ষণের ব্রসম বাণে মর্ষববিদ্ধ হইয়া রাক্ষদগণ সচল পর্বতনিকরের 



মহাবীরন্চরিত । ২৯৫ 

জায় রপস্থলে শান্িত হইতে লাগিল। রক্ষোনাথ রাবণও আপনায় 

কতিপয় পুক্রকে পতিত দেখিয়া, রাম$ন্দ্রের সছিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া . 

মেঘনাদের নিকট অগ্রসর হইলেন। 

রাবণ মেবনাদের সাহায্যার্থ গমন করিলে, গন্ধব্বরাজ চিত্ররথের হনে 

কিছু আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাছাকে বুঝাহয়া 
বলিলেন+_“কাকুৎ্স্থবংশীয়গণের মহিমা অতুলনীয়। সহ সহজ 

রাক্ষসপুঙ্গব ষে বীরের একেবারে লক্ষ্যস্থানীয়, সংগ্রামক্রীড়ায় বাঁরলোকের 

ভূষণস্বকূপ দশাননও তাহার নিকট সেইক্বপই জানিবে।” 

চিত্ররথ উত্তর দিলেন,_-“অবশ্ট অনেকের আক্রমণেও একজনের 

জয়লাভ হইতে পারে ; কারণ, জন সংখ্যাধীন নহে ।” 

রাবণ মেধনাদের সাহাব্যের জন্ত নির্গত হইলে, যুদ্ধাকাঙ্ষী কুম্তকর্ণ 
রামচন্দ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু রাঘবের শরাধাতে তিনি 

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহার পুত্র কুম্ত, পিতার এইবপ 
অবস্থা দেখিয়া মু্তিমান্ গর্ব অথবা সচল পর্বতের স্তায় বেগভরে ধাবিত 

হইল। ন্ুগ্রী মর্কটজাতির চির প্রদিদ্ধ ছিদ্রঞ্চারি তা-বশে রামচন্ত্রকে 

আক্রমণোস্ত কুস্তের পথরোধ করিয়!, ঠাহাকে হস্ত দ্বারা পীড়ন করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া! দলিত করিতে 

কারতে ক্রোধভরে মাষকলায়ের স্ঠায় পেষণ করিয়া ফেলিলেন। ই! 

দেখিয়। কুস্তকর্ণ ক্রুতবেগে আসিয়া স্ুগ্রীবকে ধরিয়া ফেলিলে, সুস্রীৰ 
কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়া, তাহার নাসিক! ছেদন করিয়! দিলেন। কুস্তকর্থ 

তখন ভগিনী গুপ্পণথার সদৃশ হইরা উঠিলেন। 

এদ্বিকে লক্ষণ রাবণ ও মেঘনাদের প্রতি ব্যান প্রহাগ কবিণে, 

উভয়ে ক্রোধে গর্জন করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ হূর্ভেন্ভ নাগপাশ 
ক্ষেপণ করিলে, লক্ষ্মণ মন্ত্র প্রভাবে গক্ড়ান্ত্র প্রয়ে!গ কন! তাহাকে ছিন্ন 



২৪৯৬ কবিকথা । 

ভিন্ন করিলেন। রাবণ তখন ক্রোধভরে লক্ষণের মর্শস্থলে শতদ্সী বিদ্ধ 

করার, তিনি মৃচ্ছিত হইয়। হন্থমানের ক্রোড়ে নিপতিত হইলেন । 

লক্ষণকে মুচ্ছিত দেখিয়া রামচন্দ্র হৃদয়ে করুণ ও বীররসের সঞ্চার 

হট্ল। ভিনি বিভীষণের নিকট হইতে লক্ষণের অভিমুখে অগ্রনর হইলে, 

রাক্ষসসৈম্তগণ তাহাকে চারিদিক হইতে বেইটন করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র 

তন ব্রিপুরবিজয়কালীন মহেশ্বরের অবস্থা অবলম্বন করিয়া, নিমেষমধ্যে 

কুম্তকর্ণকে খণ্ড থণ্ড করিয়া, অন্ঠান্য রাক্ষসগণকে ও ভন্মীভৃত করিলেন। 

ভাহার পর বাতংসল্যভরে লক্ষণের নিকট উপস্থিত হইয়া, অনুজের 
ছঅরন্থাকে নিচের হ্টায়ই বোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাবপও 

ফুম্তকর্ণবধে অতান্ত শব্ধ হইয়া! পড়িলেন। 

রাক্ষসের' জত্যন্ত মায়াবী; রামচন্দ্রও অবশ ; সহায়ক বানরগণও 

বিহ্বল। এরূপ অবস্থায় লক্ষণের মুচ্ছ্াভঙ্গের বিস্ব ঘ্বটতে লাগিল । 

সবশেষে মহাপ্রভাব বিজ্ঞ হনুমান রোমকৃপ প্রশ্ফুরিত করিরা প্রলয়কালীন 

খুলিরাশ্রির স্ঠায় লাঙ্গ লাগ্রের; ঈষৎকুঞ্চনে লক্ষত্রসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে 
কফরিছে উৎকট ওঁৎসুক্যের অনুধায়ী বিকট লক্ফ-প্রদানে নিমেষমধ্যে 

এক পর্বত আঁকরণ কত্রিপা উপস্থিত হইলেন । চন্জ্রকরপতনে কুমুদের, 

চন্ঘকমণিসংযোগে লৌকের, তন্বামৃতপানে ভবসাগরগত জীবের স্তায় 
ক্গুমানের আনীত অদ্রিবাফুস্পশে রামলক্ষমণ প্র্ুরর হইয়া উঠিলেন। 

বন্বমকিম। যে দুজ্ঞেয়, তাহাতে সন্দেক নাই। 

দিব্োৌবধির প্রভাবে সংজ্ঞালাভ করিয়া লক্ষণ শাশোতকীর্ণ মণির, 

মেতমুক্ত তপনের, কোষচ্যুত অদির ও ত্যক্তনিশ্মোক তুজঙ্গের স্কার 

ঘীপ্িমান্ বলিয়া বোধ হইতে লাগিলেন । 

লক্ষণ মুচ্ছিত হইয়া পাঁড়লে, গন্ধর্বরাজ চিত্রের মনে অত্যন্ত 

আশঙ্কা উপস্থিত হুইয়াছিল। দেবয়াজ ইন্ত্র তাহার সে আশঙ্ক! দূর করার 
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চেষ্টা করিতেছিলেন ; সহসা লক্ষ্মপণকে উজ্জীবিত দেখিয়! কাহার উভয়েই 

বার পর নাই জানন্দিত হইলেন। 
রামলক্ষ্ণকে পুনর্ববার যুদ্বোস্তত দেখিয়া রাবণ প্রলয়নকালীন সমুদ্রের 

সলিলাকর্ষণের হায় রাক্ষসবল আহরণ করিয়া! যুদ্ধারস্ত করিলেন। 

এবার দশানন-মেঘনাদ প্রভৃতি রাক্ষস-প্রধানেরা ধশ্মযুত্ধ অবলম্বন করেন 

নাই। তাহাতেও রামলক্ষ্মণ তাভার্দিগকে উপেক্ষ। করিতে লাগিলেন। 

সহআ্র সহআ্র রাক্ষসকীটও রামলক্ষ্ণকে গ্রাহা না করিয়া ধাবিত 

হইল। 

অগ্রবর্তী কপি-রাক্ষস-বীরগপের মধ্যে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া 

উঠিল। অহমহমিকা ক্রানম্তমানসে তাহারা পুথিবী বিদপিত করিতে 

আরম্ভ করিল, এবং তাহ! হইতে উত্থিত ধুলিজালে মণ্ডিত হইয়া, 

চূর্ণগন্ধদ্রব্লেপিতের ন্যায় হইয়া উঠিল। রাঁক্ষসগণ বাণের এবং 
বানরগণ নখরের ত্বারা পরস্পরকে মথিত করার চেষ্টা করিতে লাগিল। 

কিন্তু তাহাদের বল প্রভাতে অন্ধকার ও অরুণালোকের স্তার লক্ষিত 

হইতেছিল। বেমন রাক্ষলগণের ক্ষয় হইতে লাগিল, সেইরূপ 

বানরগণ শতগুণে বাড়িয়। উঠিতেছিল। 

ইতিমধ্যে রাম-রাবণের ও তপ্মণমেঘনাদের আবার ঘোরতর সমর 

আরম্ভ হইল। তাহারা পরম্পরে কার্মকশিক্ষার এবং দিব্যাস্্বের 
প্রয়োগ-সংহারের পরিচয় দিয়, প্রলয়কালীন হুতাশনের স্তায় পরম্পরের 

সৈম্ত নাশ করিতে লাগিলেন। তাহাদের সিংহনাদে দিকৃসকল কম্পিত 

হইয়া উঠিল? বাণনিকরে ব্যোমমগ্ডুল আচ্ছাদিত হইয়া গেল; শক্রর 
ছিন্লদেহে ধরাতল পরিপূর্ণ হইল। 

এই অদ্ভুত সমরদর্শনে দেবতা-গন্ধর্বগণও অশ্রুসিক্তঃ কম্পিত ও 

কোমাঞ্চত হইয়। উঠিলেন। রামচঞ্জ্রের বীরত্ব তাহাদিগকে অতান্ত 



২৯৮ কবিকথা। 

মুগ্ধ করিয়া! তুলিল। সেই দাশরধি রামের বীরত্ব তাহাদের নিকট 
রাবণের অপেক্ষা দশগ্জণ প্রত্যক্ষ হইতেছিল। "আবার পার্থে পতিত 

রাক্ষসবীরগণকে দেখিয়া! তাহারা সেই রঘুবীরের বীরত্বকে অনন্ত গুণ 
অনুমান করিতে লাগিলেন। 

বাহুবলগব্বিত যে রাক্ষসগণ তৃজদণ্ডে অস্ত্র সঞ্চালিত করিতে করিতে 
অগ্রে ধাবিত হইতেছিল, তাহার! সকলেই রামহস্তক্ষিপ্ত বাণসমূহের 

পক্ষপবনে চালিত প্রতাপানলে পতঙ্গের স্তায় আলিয়া নিপতিত হইল। 

জিতুবনে যাহাদের স্থান হইত না, আজ তাহারা একমাত্র ভূতলেই বিলীন 

হইয়! পাঞ্চভৌতিকী স্থট্টির পরিণাম দেখাইতে লাগিল । 

রাম-লঙ্্রণের ঘোরতর সংগ্রামে অনন্তোপায় হইয়া রাবণ-মেঘনাদ 

তখন মায়া অবলম্বনে তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 

রথুবীরদ্বয়ের তীব্রশরে ছিন্ন রাঁবণের এক একটি মুণ্ড অনস্ত হইয়া 

উঠিতে লাগিল। মেঘনাদও অতুলনীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। 
কিন্ত রামলস্্ণের প্রভাব, উৎসাহ ও ধৈর্শোর বিন্দুমাঞঞও বিরাম ঘটে 

নাই, এবং তাহাদের বাণনিকর ও শিরশ্ছেদ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। 

রাবণ ও মেঘধনাদের পরাভবের বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া দিবাধিগণ 

কিঞ্চিৎ ব্যগ্র হষয়া পড়িলেন। তাহারা ব্যোমমার্গ হইতে বলিতে 

লাগিলেন,_-“হে রামচন্দ্র, এ দুর্বৃত্বকে এখনও উপেক্ষা করিতেছ কেন? 

আমর! যাহা বলিতেছি শুন? তুমি সত! লাভ কর, ধ্রিতুবনে আবার 

প্রীতি ফিরিয়া আম্থক, বিভীষণের লঙ্কা প্রাণ্তি ঘটুক। রাবণ দিব্যত্ব 

লাভ করুক, আর সাক্ষাৎকৃতপরমতত্ব মুনিগণের প্রসন্নচিত্তে চিরশান্তি 

বিরাজ করিতে থাকুক 1 

তাহার পর রাম ও লক্ষণের ব্রহ্ষান্ত্র ও নারার়পাস্ত্রের স্মরণে সুরভি 

বাপনিকরে রাবণ ও মেঘনাদের মন্তক ছিন্ন হইয়া! গেল? এবং তাহাদের 
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দেহ রণস্থলে পতিত হইল । লক্কার রাজান্তঃপুরবামিনীগণ শোকাভিনৃতা 

হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। 
সেই সময়ে আকাশমগ্ডল হইতে রামলক্ষণের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি 

কইতে লাগি” । রাবণের নিধনে ত্রিভূুবমে আনন্-আ্োত প্রবাহিত 

হইল) দেবতার! গ্রীতিভরে বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। সুমনা মহধিগণ 

যছোত্সবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত €ইলেন $ দেবরাজ বাসব তাহাদের সহিত 

যোগদান করিলেন । গন্ধর্বরাজ চিত্ররথও অলকেম্বর কুবেরের নিকট 

এই স্ঁভ সংবাদ লইয়! চলিলেন। 

(৭) 
অলকা ও লঙ্কা ছুই ভগিনী; একজন কুবেরকে আর একজন 

রাবণকে আশ্রয় করেন। রাক্ষস-কুল-্নধনের পর লঙ্ক। রাবণকে স্মরণ 

করিয়া [বিলাপ করিতে লাগিলেন । রাঁবণের ত্রেলোক্য-বীর-লক্ষ্মীর 

আকর্ষণ, রাক্ষদলোৰ প্রতিপালন) পঞ্ডপতিচরণে ছিন্মুখপুগুরীকসমর্পণ, 

বন্ধুতনে বাৎসল্য প্রদর্শন প্রভৃতি তই মনে হইতে লাগিল, ততই লঙ্কার 

সদয় মুহুমুহুঃ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কুস্তকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতির 

ক্মুরণেও তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

একে চিত্ররথের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়। বিভীষণের 

রাজ্যাভিষেক দশনের ও রামচন্দ্রের সেবার জন্ত বিমানরার্জ পু্পককে 

উপদেশপ্রদানে অলকাপতি অলকাকে লঙ্কায় পাঠাইয়! দিলেন । রাবণ 

ও রাক্ষদগণের ধ্বংসের এবং একমাত্র বিভীবণের জীবিত থাকার কথা 

চিন্ত। করিতে করিতে অলক লঙ্কা উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন 

যে, পতি-বিরহ-শোক-বিধুরা তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী লঙ্কা! একাকিনী 
ক্রন্দন করিতেছেন। অলকা তখন তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। 



৩ কবিকথ! । 

লঙ্কা বলিয়া উঠিলেন, --কিবূপেই বা আশ্বস্ত হই ? আমার এক্ষণে 
হুবতীজনমাত্রই অবশেষ । একমাত্র কুলতন্ত বিভীষণ জীবিত আছে 
শনিতেছি ? কিন্তু সেও শক্রসেবায় রত ।” 

শুনিয়া অলকা কতিলেন,_-“ভগিনি, ও কথা বলিও না; রামচজ্জর 

আমাদের শত্রু নহেন; তিনি বাহার শত্রু ছিলেন, তিনি ত আর ইহ- 

জগতে নাই।” 

তন লঙ্কা অলকাকে জিজ্ঞানা করিলেন,_-*আমাদের স্বামীর এরূপ 

পরিপাম ঘটিল কেন ?» 

অলক] বলিতে লাগিলেন,--“অনুজ-সহায় রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনে 

ঈ্গুকারণ্যে আগমন করিলে, রক্ষোনাঁথ সীতাহরণ করায় তাকারই 

পরিপামফলে এইবপ ঘটিয়াছে ।* 

তাকার পর তিনি কুবেরের আদেশে আপনার উপস্থিতির কথা 

বলিলে, লঙ্কা পশুপতিমিত্র ধনেশকে ও রামভদ্রের সেবায় ব্যগ্র জানিয়া 

বিশ্মিত ভইয়া উঠিলেন। অলক তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 

ইহাতে আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্রই পরমার্থদশিগণের তত্ব; ইনিই সাক্ষাৎ 

পুরাণ পুরুষ এবং ত্রিগুণাত্সিকা প্রকৃতি । তিনি সাধুদিগের ভ্রাণের 

জন্য মর্তাভূমিতে অবতীর্ণ ভইয়াছেন।”, 

রাবণ এ সব কথা জনিতেন কিনা, লঙ্কা জিজ্ঞাসা করিলে, অলকা! 

উদ্ধর দিলেন,__“শাপপ্রভাবে তিনি সমস্তই বিশ্বৃত তইয়াছিলেন।* 

রাবণগৃহে বাস করায় সীতার বিশুদ্ধির সন্দেহে তাহার অগ্নিপরীক্ষার 

ব্যবস্থা হয়। ঘিনি পতিব্রতাজ্যোতিঃস্বন্করপিণী, লোকাচারের অন্রোধে 

গাহাকেও আবার অন্ত জ্যোতির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে হইল! অনল 

হইতে তাভার অক্ষত শরীরে বহির্ণমনের পর বনু, আদিত্য ও রুত্রগণ 

সহ স্বয়ং দেবরাজ ইজ্জ, সেই সাধবীকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন, 
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এবং রামচন্দ্রকে তাহার স্থিতিম্বরূপিণী সীতাদেবীকে গ্রছণ করিতে 

অনুরোধ করিলেন। তাভারা ত্রিভুবনবাসিগণকে ৪ সে কথ্থা জানাইয়া 

দিলেন । চারিদিকে স্থুমঙ্গল তুর্ধ্যরব ও গীতধবনি শুন! যাইতে লাগিল। 

অপ্সরা ও দ্িবাধিগণ সীতাদেবীর বিশুদ্ধির অনুমোদনজন্ত তথায় 

অবতীর্ণ হইলেন। 

তাঞছার পর রামচন্ত্রের আদেশে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন 

হইল। নবলঙ্কেথর প্রভূর আজ্ঞায় বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করিলেন । 

রামচন্দ্রের সমস্ত আদেশ পালন করিয়া বিভীষণ পুষ্পকরথ লই! 

তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অলক ও লঙ্কা তখন সেই 

স্বাভাবিক মহিমায় মণ্ডিত মহাচরিত মহানুভব শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে চক্ষুর 

সার্থকতা সম্পাদনের জন্য ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন । 

পুষ্পকরথকে অগ্রে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট আমিতে আসিতে 

বিভীষণ খলিতেছিলেন,_-প্রামচ5ন্দ্রের সমস্ত আদেশই প্রতিপালিভ 

কইয়াছে। মাতলির সতকারের পর স্ুরুনারীগপকেও মুক্ত করিয়া 

দিয়াছি। এতদিন আরবিরত অশ্রধারায় যাহার্দের গগুস্থল রেখাক্কিত 

হইয়া ভঠিয়াছিল এবং যাহারা কনককক্কণত্যাগ ও একবেণী ধারণ 

করিয়া মলিন বসনে তূমিতলে বিলুন্টিতা হইতেছিল, সেই বন্দী 
অমর-রমণীগণ মুক্তিলাভ করিয়া হাদিতে হাসিতে স্বর্গধামে গমন 

করিতেছে ।” 

তাগর পর তিনি রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার জর 

উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,-্পদ্দেব, আপনার সমস্ত আদ্দেশই গ্রতিপালিত 

হইয়াছে । পৃর্কে যে কারাগার বন্দিগণে (পরিপূর্ণ ছিল? এক্ষণে 

তাহ! সুব্ণশৃঙ্খল ও ুদর্শন পতাকায় সমলঙ্কৃত হইয়া উঠিসাছে। 

আর এই সেই বিমানরাজ পুষ্পক?) ইহার গতি অবাধ, প্রবৃত্তি 



৩৬২ কবিকথ! । 

ঘঅভিলাষানুযায়ী, বস্তুত অতুলনীয়, তাই মনোরথান্দারে সর্বদাই ইভার 

চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় । 

নিয়োগমত বিভীষণ সমস্ত কার্দ্য সম্পন্ন করিয়াছেন জানিয়া, বামচন্্র 

আনন্দসহকারে তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, তাহার পর আর 

কি অবশ্ি্ট আছে সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলে, সুগ্রীব বলিতে 

লাগিলেন,_-প্বলদৃণ্ত ভূজদণ্ডে পুজিতমহিনা ত্রিভুবনকণ্টক উন্মুলিতঃ 
দেবীর অবমানন! প্রশমিত, বিভীষণের অভিষেক স্ুসম্পন্ন ও আপনার 

প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছে । দ্রোণপব্বত আহরণকালে হনগমানের 

নিকট সবিশেষ সংবাদ অবগত হইয়া কুমার ভরত বিষণ অবস্থায় 

কালযাপন করিতেছেন) এক্ষণে তাভার নিকট হনুমানকেই দৃতস্বরূপে 

পাঠাই. দিল, এবং স্বয়ং পুষ্পক বিমান অলম্কুত করুল।” 

“প্রয় বয়স্তের যাহা অভিরুচি ভাহাই হউক” বলিয়া রামচন্জ্র বিমানে 

আরোতণ করিলেন সাভা, লক্ষণ, অুগ্রীব ও বিভীষণ৭ তাঁচার সঙ্গে 

চলিলেন। এদ্রিকে হম্ুমান্ ঠাঙাদের গমনবা্া অইয়! শরতের নিকট 

অগ্রসর তহলেন। 

বিমানরাজ পুষ্পক অধযোধ্যাভিহথে অগ্রসর তল সেই দিনই 

চতুর্দশ বৎসরের অবসান ঘটিল। সীতা তাহা বুঝিতে না পারিয়া 

চুপে চুপে লঙ্গ্মণকে জিজ্ঞাস! করলেন,-আমরা একণে কোথায় 

যাইতোছি ?* 

ল্প্রণ তাকে অযোধ্যাগমনের কথা বলিলেন। সাত পুনর্বার 

বনবাতসর দময় পূর্ণ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা! করিলে, লক্ষণ সেই 

দিবসকে৯ শেষ দিন বলিয়া জানাইলেন। 

উপরে উঠিয়া পুষ্পকরথ ক্রমে অগ্রসর হইতে আস্ত করিলে, 

সকলে তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; উর্ধে অনন্ত 
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নীলাকাশ ও নিয়ে অসীম নীলসাগর মিশিয়া এক হইয়া! গিয়াছে। 

সকলে বিশ্য়সহকারে তাহাই দেখিতেছিলেন। 

দক্ষিণে নীলসমুদ্রের সীম! দেখিতে না পাইয়! এবং দূর হইতে তাহাকে 
বিস্তীর্ণ শ্তামল ভূমিখণ্ড মনে করিয়া, সীতা রামচন্দ্রকে তাহার পরিচনক 

জিজ্ঞাসা করিলেন। 

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,_“দেবি, উহা ভুমিখণ্ড নহে ১ ষ্টমৃত্তি ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ জলবুপা প্রথম! মুত্তি। লোকে ইহাঁকে সাগর বলিয়া কাঁন্তিত 

করিয়া থাকে ; উহার মহিমাও অথগুনীয় |” 

গুনিয়। সীতা বলিলেন,--“বুদ্ধগণের নিকট শুনিকাছি যে, আমাদের 

জোষ্টশ্বুরগণই নাক ইহার নিম্মাণ করিয়াছিলেন 1” 

সেহ সময়ে সমুদ্বক্ষস্থিত রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ সীতার নফ়নগোচরু 

হওয়ায়, তিনি পুনক্ণর জিজ্ঞাসা করিলেন,--"অভিনব তৃণসমাচ্ছর 

তুমিতে ধবলাংশ্তকের হায় ও কি দেখা যাইতেছে 2 

লক্ষণ ৩থন বলিতে লাগিলেন, পআর্ষের শাসন মন্তকে ধারণ 

করিয়া, ঝুতুহলী বানর-নায়কগণ উৎপাহ-সকারে দিগন্তাস্থত পর্বত- 

সমুহের শিখরসকল আনয়ন করিয়া ষে লেতু নিম্মাণ কারয়াছিল, প্রলয়- 

পধ্যন্ত-গ্রত্যাতমাকমা লোকের নবস্থিতিশ্বর্ূপ আর্ধাচরিতের কীতিস্তস্ত 

তাভাই সমুদ্রব্ষে লক্ষিত হইতেছে |” 

ক্রমে পাঁরচিত স্থানসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল । রামচন্দ্র তাহাদের দিকে 
অঙ্জুলিনির্দেশ করিয়া! লক্ষ্ণকে কহিতে লাগিলেন,--“মিলত তমাল- 

বৃক্ষের ছায়ায় অঞ্কারিত শীতল নিকুঞ্পুজে পুর্ণ, মলয়াচলের তুজ- 

শৃঙ্গাগ্র হহতে নিপতিত নিঝ বিণানিচয়ের প্রসারিত জলধারায় সিক্ত 
ভূমিসকল চিনিতে পারিতেছ কি?” 

লক্ষণ উত্তর দিলেন,__"আর্ধা, তাহাঁঙ বটে) ইহাদের নিকটে সেই 



৩০৪ কবিকথা। 

জীর্ণ কন্দরটিও দেখা যাইতেছে । দ্রিকৃসকল গর্জনে জর্জরিত, বজ্জ- 
নির্ঘোষে ব্য'মতল বধির, প্রচগডবাযুবেগে মুহুমুছঃ মেঘরাশি-সঞ্চালি ত 

বৃক্ষকলের ঘোরান্ধকারে চক্ষু অন্ধীককৃত হইতে থাকায়, মেঘবর্ষণে 

দারুচিনিগন্ধে লক্ষা'কৃত এই কন্দরেই আমরা রজনী যাপন করিয়া- 

ছিলাম ।* 

শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, _““ছায়, কি প্রমাদ ! 

এই মন্দভাগিনীর ছুরদৃট্ক্রমে এই মহানুভবদিগের এন্সপ অবন্থ9 

স্বাটয়াছিল।” 

তাহার পর আবার কাবেরীতীরভূমি দৃষ্টপথে পড়িলেঃ বিভীষণ 

রামচন্ত্রকে তাহা লক্ষ করিতে বলিলেন। তথায় 'প্রাস্তস্থিত গিরিনিতন্ধে 

তাম্ব,লী-লতার মাধবীকধারা উদিশরণে প্রন্ুল্ল পৃগবনে ঘনীর ততল 

পুরাতন বনস্পতিসমূতে সমাচ্ছন্ন বিবিধ আশ্রমপদ লক্ষিত হইতেছিল। 

সেই সমস্ত আশমে শ্থিরতপংস্বাধ্যায়ে সাক্ষাতকুতরঙ্গ কল্পান্তসাক্ষা 

মুনিগণ বাস করিতেছিলেন বলিয়া! বিভীষণ জানাইলেন। 

তাহারই নিকটে দক্ষিণ দিকে লোপামুদ্রার পরিষ্কৃত অগন্ত্যাশ্রম ও 

দেখা যাইতেছিল। বিভীষপ রামচন্দ্রকে তাহার কথা বলিলে, রামচন্তর 

বলিয়া উঠিলেন,_- আমরা কি অগন্তাশ্রম আতিক্রম করিয়াছি? 

ধাহার প্রভাবে সমুদ্র মরুন্থলে পরিণত ভইয়াছিল, বিদ্ধ্য আপনার 

বৃদ্ধিগর্ব খর্ব করিন্সাছিল, ধাঞার কুক্ষিন্থিত অনলে বাতাপির দেহ জীর্ণ 

»ইয়। যায়, দেই অনঠিস্তা প্রভাব মুনি কাহারও বাক্যের বিষধর নহেন। 

স্থতরাং অমি তবিভব বিশ্বাপ্তরাম্মলাক্ষী এই সকল মহাস্ত্রাধিগকে কিনুপে 

বন্দনা করা যায় ?” ৰ 

সেই সদয় রামচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী হইল,--“তুমি 

অন্ুঙ্গের দত প্রঙ্গাগণকে পালন করিতে থাক, তোমার বশ কল্সান্তস্থায়ী 
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হউক, আর যাহার! রামনাম উচ্চারণ করিবে, তাহারা মোক্ষ লাভ 

করুক” । 

রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন-__“মহামুনির স্ততিপাঠক আমি এই অশরীরী 

বাণীতে অনুগৃহীত হইলাম |” অন্ত মকলেও সেই মহামুনিকে লক্ষ্য 

করিয়। প্রণাম করিলেন । 

বিভীষণ আবার পুর্বপরিচিত স্থানগুলি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন -- 

“দেব রামভদ্র! এই সেই পম্পাপ্রান্তবর্তী ভুমিসকল। বহুকাল পরি- 

চয়ের জন্ত হহার। যেন বলপুর্বক চক্ষু ছুইটিকে আকর্ষণ করিতেছে । 

সম্মথে একবাপে বিদ্ধ জীর্ণ তালথগ্ড দেখা যাইতেছে । এইখানে বীধ্য- 

বান্ বালী বাপনিকরে অল্পক্ষণমধ্যে নিহত হওয়ার, ক্রীড়াকপিতুল্য হইয়া! 

উঠিয়াছিলেন। অস্থিপর্বতও এইথানেই পদাঘাতে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। 

বার এইথানেই হনুমানের নিকট দেবীর উত্তরীয় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।” 

শুনিয়া সীতা মনে মনে বলিতে লগিলেনঃ--“আর্য্যপুজ কি হনুমানের 

হুশ্তে আমার উত্তরীয় দেখিয়ািলেন 2” রামচন্দ্রও আবেগভরে তখন 

সীতাকে বালিতে লাগিলেন,_-“তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া! গেলে। 

আমরা ব্যাকুলভাবে বিচরণ করিতে করিতে, তোমার অঙ্গচ্যুত অন- 

স্য়ানাশাস্কিত উত্তরীয়খানি প্রথম অতিজ্ঞানস্বক্ূপ হনুমানের নিকট প্রাপ্ত 

হই । তাহা দেখিবামাত্র নরনঘুগলে যেন শরদিন্দুকিরণ স্পর্শ করিল, 

সব্বাঙ্গ কপুর-পরাগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর অস্তঃকরণ যেন অসৃতক্ষরণে 

সিক্ত হুহয়। উঠিল ।”? 

এ কথায় সীতার মুখে লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল। তখন আবার 

লক্ষ্মণ বলিতে লাগলেন,--'এই সেই স্থান; পিতৃসখ গৃপ্ররাজ এইখানে 

সেই পাপাত্মার অনুসরণ করিয়া জরাজঙ্জরত দ্েহত্যাগের পর 

নবযশঃশরীর অবলম্বন করিয়াছিলেন ।”” 
নও 



হ)০৬ কাঁবকথা 1 

সীতা,,আমারই কারণে এইক্দপ মহান্ুভবের এই প্রকার অবস্থ' ঘটিা- 

ছিল” বলিয়া মনে মনে আক্ষেপ ক।রতে লাগিলেন । 

এইবার স্ুগ্রীব বলিতে আরম্ভ করিলেন,--“দেব, দগ্ডকারণ্যের সীম! 

অতিক্রম কর! হইস্মাছে। যেখানে সুর্পণথার নাদাকণক্ফেদের প্রতিশোধে 

আগত থর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হহয়াছিল, এক্চপে অমর। তথায় 

উপস্থিত।” 

ব্রাক্ষদের কথা শুনিয়া সাতা আবার কম্পিত] হইয়া উঠলেন; 

রামচন্ছ্র তাহাঁচক সান্তনা কগিয়া কহিপেন,-'ত্দবি, ভয় কও না? 

এক্ষণে তাহাদের নামমাত্রহ অবশিষ্ট জাছে। সিংহগজ্জনে হাস্তগণের 

বিনাশের সভায় লক্গুণের ধন্রষ্টঙ্কারে গাঙ্চসগণের প্রলয় ঘর্টয়!ছে।” 

সেই সময়ে পু্পক কিছু উদ্ধে উঠিভে আরম্ত করিলে, রামচন্দ 
তাহার €তি লক্ষা করিতে লাগলেন। তাহাতে বিভীষণ খাণতে 

আর্ত করি ন,--"“দেব, সন্দুথে অত্যুচ্চ সহ্াদ্বি দেখা ঘ'হতেছে, 

ইন্ভীকে অতিক্রম করিতে পািলে, আধাবর্ডে উপস্থিত হওয়া যাহবে। 

লেই জন্ত বিমানরাজ পুষ্পঞ্ষ পুথিবার সানিধ্য পারশ্যাগ কারয়া উদ্ধদেশে 

গমন করিতেছে 1” 

লম্ষণ তখন বাঁপয়া উঠলেন, তাহা হহলে পুকরুষোত্মের প্্ 

লাঞ্কিভ 'প্রদেশগ্ুলি এবার দেখিতে হইবে। রুথ ক্রমে উদ্দষে ভথিত 

হইতে আর করিলে, সকলে তাঠার গত ন্বাক্ষণ কাপতে লাগলেন । 

পুজ্পক ন্ধামগুলের [দকে অগ্রসর হলে, রামচন্দ্র ভাহার গঠি লক্ষ্য 

করিয়া সবিশ্মর়ে বলিয়া উঠিলেন,_'ধিনি আমাদের পুব্বাপইগণের 
প্রসবতা, তেজের আধার এবং [শ্রবেদের সারন্বপূপঃ  পুশ্পকারোহণে 

তাহাকে আমাদের সন্নহি৩ দেখিতে ই।” 

তাহার পর সকলে অঞ্জলবদ্ধ ইহনা হুধ্যধেবকে প্রণাম কাপতে 
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লাগিলেন । গগণনমগ্ুলের চারিদিকে নন্ষত্রপুপ্র দেখা যাইতে লাগিল, তাহা 

দেখিয়া! সীতা বলিয়া উঠিলেন,_-দবসে তারকাচক্রের মত ও কি 

দেখা যাইতেছে 1” 

গামচন্দ্র উত্তর দিলেন,--“উহ1 তারকাচক্রই বটে; অতিদৃরত্বনিবন্ধন 

রবিকিরণে প্রতিহত চক্ষু তাহাদিগকে দিনে দেখিতে পায় না । এক্ষণে 

বিমানারোভণে হাহা গত হইয়াছে ।» 

সীতা স্টেতুকসহকারে আবার বলিতে লাগিলেন,_ “গগনোদ্যানে 
যেন প্রস্ফুটিত কুস্থমরাশি দেখা বাইতেছে |” 

চারিদিকে দষ্টিপাত কগিরা রামচন্দ্র তথন কহিলেন,--“জগতের 

দিথিভাগ এক্ষণে নির্ণয় কর] স্থকাঠন ; দ্রত্বের জন্ত প্র্থবীর ভেদাভেদ 

[কছু5 সুম্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে না; কাবার এই অস্থরীক্ষদেশও 

সকল 1দিকেহ একরূপ বলয় বোধ হইতেছে 1৮, 

স্ুগ্রাব পুনব্বার বণিতে আরম্ভ কাঁরলেন,_-দেব, ভ্রান্তার সৌহাদ- 

বশে দিগার্দগন্তে পরিভ্রমণ করিয়া এ সকল স্থান আম বিশেষরূপেই 

অবগত আছি। এই দেখুন, এ ছুহটি উদয়াস্তগিরি ; ইহাদের ক্রোড়ে 
চন্ত্রন্র্যোর দয়াস্তকাঁল নিয়ে অতিবাহিত হইয়া থাকে । আর 

এ দিকে দৃষ্টিপাত করুন, এ খে চন্দন ও কস্তরা-লেপিত পৃথিবীর 

জনযুগলের স্টার, শ্বেত ও নীল, সমুন্নত ও সমবিস্তৃত পর্বত ছুইটি দেখা 

যাইতেছে, উহাদের নাম টকলাস ও অগ্রন । আর এটি কাঞ্চনাচল, এবং 

এই দেখুন, গগনস্পর্শ শিরে গন্ধমাদনও শোভা পইতেছে। তাহার পর 

ও সকল ভূঁম আমাদের অগম্য।” 

বিন্ময়সহকারে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়! রামচন্্র বলিয়া উঠিলেন, 
--একেবারে সমস্তই যেন পরিলক্ষিত হইতেছে,-ন্বর্গস্থিতিও বিভাগ 

কর! যাইতেছে” 



৩১০৮ কবিকথা 1 

এই সময়ে একটি কিন্নর-মিথুন তাহাদের নয়নগোচর হইল। সীতা 

তাহাদের বিম্ময়করী আকুতি দেখিয়া বলিতেছিলেন,--“এই অদ্ভূত 

জীব ত পুর্বে কখনও দেখি নাই, ইহারা মানুষ না পশ্ড 1” 

গুনিয্া রামচন্দ্র কহিলেন,_-« দেবি, ইহার! অশ্বমুখ কিন্নর-মিথুন। 

এই সকল স্থানে প্রায়ই ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে | 

তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বিভীষণ বলিলেন,_- 

«ইহারা এই দিকেই আসিতেছে, বোধ হয়, ইহারা অলকেশ্বরের 

দূত হইবে ।”” 

কিছু তৃর হইতে সেই কিন্নরমিথুন বলিতে লাগিল,_-“দেব, 

দিনকরকুলমণি রামভদ্র, অলকেশ্বর কুবেরের আদেশে আপনাকে 

অভিনন্দন করিবার ভন্ত অযোধার যাইতে যাইতে, এইখানেই 

আপনার দর্শন লাভ করিলাম। তাহার আদেশপালনে আমাদের 

বিশেষর্ূপ উপকারই ঘটল | কারণ, সেই পুরাণপুরুষের অভিবা্ধি 

ও পরধ্যায়স্বর্ূপ মহাতেছের সাক্ষাৎকার ঘটল ।” 

এই বলিয়া তাহারা রামচন্দরকে বন্দন! করিয়া! প্রদক্ষণ করিতে 

লাগিল ! পরে, কিন্নরটি গাহিয়া উঠিল,_-“আপব্রবৎসঞগ, জগজ্জনের 

একমাত্র বনুস্থল, ভ্ঞানি-হংসদমুহের সংরোবরস্বরূপ রামচন্দ্র! জন্মকর্্াবধুর 

সুমন! চকোরুগণ সহন্্র বসর ব্যাপিয়া তোমার যশোগান করুক |” 

কিশ্রীও গাহিতে লাগিল,--“যতকাল বান্থুকির শিরেদেশে ভূমগুল 

অবস্থিতি করিবে, যনতকাল নভোনগ্চল গ্রহগণে বিচিত্রিত ভুইয়া 

রতিবে, হে দীতে ! শুতকাল তোমার পুণ্যযশোরাশি মহাত্মগণ গান 

করিতে থাকুন ।” 

ইকাতে রামসীতার চক্ষে লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল। অন্ত সকলে 

তাহাতে অত্যন্ত সন্থষ্ট হইয়া উঠিলেন। 



মহাবীর-চরিত । ৩০৯ 

তাহার পর রামচন্দ্র প্রথিবীর নিকটস্থ হওয়ার ইচ্ছ। প্রকাশ 

করিলে, নবলঙ্কেশ্বর বলিতে লাগিলেন) “দেব, এই ত সুর্নদীধোৌতোপল, 

কপুরথ্ডোজ্জল, জীর্ণ-ভূর্জবন্ধলাচ্ছন্ন হিমালক্নের পবিত্র পাদদেশদকল 

দেখ! যাইতেছে । এহথানে তত্বালোকে ধ্বস্তমোহান্ধকার, অধ্যাত্ম- 

বিদ্তাসেবী ব্রহ্মবিদ্গণের নিসর্গমধুর সৌম্য তেজ জাগরিত হইয়া 

রহিয়াছে 1” 

অনস্তর ক্রমে ক্রমে সিদ্ধাশ্রম তাহাদের নয়নপথে নিপতিত 

হইল | লক্ষণ যেন সেই সকল ভূমি হইতে চক্ষু ফিরাইতে 
পারিতেছিলেন না। কিন্তু তিনি সেই সকল ভূভাগ স্ুস্পষ্টর্ূপে 

বুঝিতেও পারেন নাই। রামচন্দ্র তাহা অবগত হইন্ছা, সে স্থানগুলি 

শ্ররণ করিতে করিতে আঁবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,_-“বৎস, এ 

সকল আমাদের সেই গুক্ত কৌশিকপাদ্দের সঞ্চরণে পবিস্রীককত 

তপোবনভূমি। এই স্থানেই যাজ্ঞবক্ক্যা-শিষ্া রাজ! কুশধবজের সহিত 

আলাপনে আনন্দ অনুভব কপ্রিতে করিতে গুরুদেব আমাদের প্রতি 

ম্রেহ বর্ষণ কর্রতেন, এবং আমরাও বাল্যোচিত তারল্য প্রকাশ 

করিতাম।১) 

কুশধবজের নাম শুনিয়া সীতাও সম্পৃহনয়নে চারিদিকে অবলোকন 

করিতে লাগিলেন। 

রামচন্ত্র বিভীষণকে বলিলেন,--''লঙ্ষেম্বর!  গুরুচরণপন্কজে 

পবিভীকৃত ভূমিভাগে বিমানারোহণ উচিত নহে বলিরা আমি মনে 

করিতেছি ।” 

সেই সময়ে এই শব হুইল,--“হে রামলক্ষ্রণ, ভগবান্ বিশ্বামিত্র 
তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিতেছেন,--'অষোধ্যাপুরী যাইতে যাইতে 

পথিমধ্যে বিলম্ব করিও না। অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্টদেব তোমাদের 



৩১০ কবিকথা । 

প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমিও মধ্যাহুকৃত্য সমাঁপন করিয়া মুহুর্তঘয়ের 

মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতেছিঃ1% 

এই কথ! শুনিতে শুনিতে রামচন্দ্র বিমানাধিদেবতাকে ইাজিত 

করিলে, বিমানরাক্ষ টির হইল । তাহারা অবহিত হইয়া বিশ্বামিত্রের 

আদেশ শ্রবণ করিয়া “গ্রকুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্ধাঠ বলিয়া, আবার 

বিমানে অধিঙঠিত হইলেন। 

বিশ্বামিত্রের স্েহপ্রকাশে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,_-“আহা 

মহাত্বার'ও বাতস্লাপরতন্ত্র) তপঃস্বাপ্যায়ের জন্য তাহাদের সময় 

বিভক্ত ভইলেও, বাৎসলাপ্রভাবে ত্বাভাদিগকে আগমন কাঁরতে 

হইতেছে । অথব। এইবূপ উচিতই বটে, কারণ করুণাবশে তপো- 

বনমুগ, আশ্রমতরু কিংব। মনুষ্যেত্র প্রতি তাহারা মুছুভাবই প্রদর্শন 

কিয়] থাবেন। বিশেষঃ আমাদের কেবল ক্র্যাবংশীয় রাজগণের 

গৃহে জন্মমাত্র ; শন্্র ও শান্জ্ঞানের মুখ্য সংস্কার এই মহাআ্বাদিগের 

নিকট হইতেউ ামর! লাভ ককিপাছি |” 

সহসা নীহারঞ্ালের ন্যায় পাগ্িব ধুলিরাশিনে, দিকৃসকল সমাচ্ছন 
হয়া উঠিল। বিভীষণ তাচা লক্ষ্য করিতে বলিলে, সকলে 

বিস্প্নসহকারে তাহ! নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তখন 

চিন্তা করিয়া! বপিলেন,_-“আমাঁর মনে হইতেছে, হনুমানের নিকট 

হইতে সংবাদ পাইয়া ভরত মাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য 
সসৈগ্ঠে আসিতেছে ।” 

সেই সময়ে হনুমান উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্রেদ চরণকমল স্পর্শ 

করির! গণাম করিলেন এবং বলিতে লা'গলেন)--« অস্তরে দেবের 

অপূর্ব চরিত ধ্শান করিতে করিতে, ভরত স্থিরভাবে অবস্থিতি 

করিতেছিলেন। বহুকাণ পরে আপনার আগমনবার্ত। গুনিয়া, তান 



মহাবীর-চরিত । ৩১১ 

বিচজিত হইয়| উঠিয়াছেন। তাই প্র দেখুন, সেই জটাবন্ধলধারী 
মহাত্স। অমুতময় রামনাম আম্বাদূন করিতে করিতে, হর্যোদ্ত্রান্ত 

প্রজাগ'ণের সহিত আগমন করিতেছেন ।* 

ইভ! শুনিয়া রামচন্দ্র উল্লাস সহকারে কহিলেন,-“চিরাযুক্মানের 

সৌভার্দালাভ ঘটিল। ইহা আমাদের সকল আননের উপরই 
বলিতে হইবে । 

লল্মমণ তখন হন্ুমান্কে “ভরত কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, হনুমান 

তাঙ্তাকে দেখাইয়া দিলেন। সীতা ভরভের নূতন বেশে তাহাকে 

চিনিতে পারিতেছিলেন ন1। 

বন্ধুদমাগম দেখিয়া! বিভীষণ বিমানর!জকে [স্র হইতে বলিলেন, 

তখন সকলে পুষ্পক হইতে অবতরণ করিলেন। 

সেই সময়ে কতিপয় প্রধান পুরুষে পরিবুত হইয়া ভরত শক্রদ্ত 

তথায় উপস্থিত হইলেন। ভরত শ্রীরামচন্ত্রের পদতলে নিপতিত 

হইলে, তিনি তাহাকে তুলিয়। সাদরসন্তাষণ করিলেন এবং বলিতে 

লাগিলেন,“ প্রফুর পঙ্কজের নালম্পর্শের ম্যায় তোমার বোমহ্্য 

স্পর্শলাভ করিয়া ব্রঙ্গানন্দ-দাক্ষাৎকারের ভ্যান সুখ অনুভব 

করিতে।ছ 1” 

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র ভরতকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। 

লক্ষণ ভরঙের পদতলে নিপতিত হইয়া, পরে তাহাকে আলিনন- 

পাশে বন্ধ করিলেন। শক্রত্নগ রামলক্মণকে প্রণাম করিলে, তাহারা 

তাভাকে “কুলস্বিতির অন্ুবর্তন কর্” বলিয়া উপদেশ দিলেন। 

তাঙ্গার পর ভরত-শক্রত্ন সীতাকে দণ্ডবৎ হহয়! প্রণাম করিলে, 

সীতাও তাহাদিগকে *জোষ্ঠ ভ্রাতার্দের অভিমত হও? বলিয়। আশীর্বাদ 

করিলেন । 



৩১২ কবিকথা । 

রামচন্দ্র ভরত-শত্রদ্ের নিকট সুগ্রীব ও বিভীষণের পরিচর দিয়া 

কহিলেন,_“ইহার! আমাদের বিপদদাগরে পোতের স্ভায় কাধ্য 

করিয়াছিলেন। ইহার্দিগকে আলিঙ্গন কর।” 

ভরত-শত্রদ্ তাহাদিগকে আলিঙগনপাশে বন্ধ করিয়া যধোপযুক্ত 

অভিনন্দন করিলেন । অবশেষে ভরত রামচন্রকে বলিলেন,--“আধা, 

আমাদের কুলগুরু ভগবান বশিষ্ঠদেব সিংহাসনারোহণের সমস্ত 

অভিষেক-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ? এক্ষণে 

কি আজ্ঞা হয়?” 

রামচন্দ্র তখন মনে মনে বিশ্বামিত্রের আগমন প্রতীক্ষা এবং 

বশিষ্ঠদেবের আদেশপ্রতিপালন উভয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

অবশেষে বশিষ্টের আদেশ রক্ষা করিতে শ্বীকৃত ভইয়া, তাহাই 

জানাইলেন। তথন সকলে মিলিয়া অযোধার দিকে অগ্রসর 

হইলেন । 

অযোধ্যায় রঘুকুলগুরু মহধি বশিষ্টদেব পত্বী অরুন্ধতী ও রাণী- 

দিগের সহিত রামচন্দজ্রের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজা- 

ভিষেকেরও সমস্ত সামগ্রী সুসজ্জিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র নিকটবত্তী 

হইলে, মহধি বশিষ্ঠ মনে মনে বলিতেছিলেন,-- “ক্ষমার লুক্ষেত্র, 

গুণমপিগণের খনিম্ব্ূপ, আর্ত প্রাণিগণের মুর্তিমৎ পুণ্যফল, কৃপারাম 

রামচন্দ্র বাহাতঃ নয়নের দ্বারাই উপাস্য; সেই জন্য আমর! তাহার 

দর্শনলাভে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি । যে যাহ! হউক, 

এক্ষণে লোকধাত্রার অন্বর্তন কর! যাকৃ।” 

তাহার পর তিনি কৌশল্য! ও স্থুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া রাম” 

লক্ষণের অক্ষত-শরীরে প্রত্যাগমনের কথা বলিলেন। তাহারাও 

তাহা কুলগুরুপ্ন আশীর্ববাদ প্রভাবের ফল বলিয়াই জানাইলেন। 



মহাবীর-চারত। ৩১৩ 

কৈকেয়ী বিমর্ষভাবেই অবন্থিতি করিতেছিলেন। তাহারই কারণে 

রামলম্্রণের বনবাস ঘটিয়াছিল বলিয়!, তাহার কলঙ্ক বিঘোধিত হয়) 

তজ্জন্ত তিনি মনস্তাপ ভোগ করেন। অরুন্ধতী তাহাকে সান্বন! 

করিয়! সুর্পণথার মন্থরাশরীরে প্রবেশে এই সমস্ত ঘটিয়াছিল বলিয় 
জানাইলেন। তখন সকলে “রাক্ষপগণ অবলাজনকেও কষ্টপ্রদানে 

বিরত হয় ন1” বলিয়া ছুঃখপ্রকাঁশ করিতে আরস্ত করিলে, মহ্্ি 
বশিষ্ঠ তাহাদিগকে মঙ্গলনমষে কোন প্রকার ছুঃথখ করা উচিত নহে 

বলিয়া শান্ত হইতে বলিলেন। তিনি আরও বগিলেন,_“এখনও 

রাক্ষলগণের অত্যাচারের কথা কেন ?)? 

সেই সময়ে রামচন্দ্র উপস্থিত ভইয়!, বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়া উল্লাস্* 

সহকারে বলিতে লাগিলেন,_-“এই সেই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব! ইহাকে 

দেখিয়া, চন্ত্রকান্তমণির পুর্ণনুধাকরদর্শনের ন্তায় আমার মন যেন 

গলিয়া পড়িতেছে।” 

তাহার পর তিনি লক্ষ্ষণকে লইয়া কুলগুরুর চরণে প্রণ[ম করিলেন। 

বশিঠ আশীর্বাদ করিয়া বপিলেন,_“তোমর। নীতি, ধর্ম ও জ্ঞানের 

বিশুদ্ধ দৃষ্টি লাভ কর।» 
রামলক্মণ অরুন্ধতীকে প্রণাম .করিলে, তিনি "অভীষ্ট সিদ্ধ হউক? 

বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অবশেষে তাহার) মাতৃগণকে প্রণাম 

করিলে, তাহারা যথারীতি আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । 

সীত। বশিষ্ঠচরণে প্রণতা হইলে, তিনি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়! 

“বীরপ্রসবিনী হও» বলিলেন । তাহার পর জানকী অরুন্ধতীকে 

প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়? বলতে লাগিলেন।__- 

*লোপামুদ্রা, অনসুয়া ও অরুন্ধতী সীতার সহিত মিলিত' হইয়া চারি 

পতিব্রতা বণিয়। |[বখ্যাত হউন।” 



৩১৪ কবিকথা 

সীতা শ্বত্র্দগকে প্রণাম কৰিলে, তাহারা "বংশধর পুক্র প্রসব কর? 

বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

তাঁ'তদর এইরূপ কথাবার্ডার সময় শর্ব হইল _-“কৃশাশ্বশিষা 

ভগবান্ বিশ্বামিত্র আধেশ করিতেছেন,--অগ্য পুরবাদিসকলে গৃহে 

গৃহে ব্লামচন্দজ্রের অভিষেকোত্সবের অনুষ্ঠানে প্রবু্ত হউক। কর্ধ- 

চারিগণ শ্ব স্ব কার্যে অবহিত হইতে থাকুক, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অভিষেকের 

সামগ্রীসকল সজ্জত করুন|» 

তাহ? শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিয়া উঠিলেন,--“বৎম রামচন্দ্রের ভাগ্য- 

মহিমায় দ্বয়ং ভগবান্ বিশ্বামিত্র সিংহাপনে অভিষেক করিবার জন্কা 

সমাগত হইতেছেন 1 

আর আর সকলেও অত্যান্ত আনন্দিত হইলেন। বিশ্বামিত্র অন্পক্ষণ- 

মধ্যেই শিধ্যের সহিত তথায় আগমন করলেন । তিনি খলিতেণচলেন,-__ 

্যক্ঞবিদ্বশাস্তির জন্য দশরথের হন্ত হইতে বামচন্দ্রকে লইয়া মনে যাহা 

যাহা সঙ্গল্প করিয়াছিলাম, সে সকল সম্পন্ন হওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রত। 

জন্মিয়াছিল । অনুকূল দৈববশে ভাহা সফল ভওয়ায় আমর' শ্ুখী 

হইয়াছি। তাই সমাহত দ্রবাসম্তারে ৯/রামচন্দ্রকে বাজো অভিষেক 

করিয়! আনন্দ লাভ করিতেছি ।* 

বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া! বশিষ্ঠ কছহিলেন,-৭এই সেই কৌশিক 1 বাচার 

ক্ষতরেতেজ স্বাভাবিক ও ব্রহ্গতেজ বিশিষ্টতার পরিচাম্নক, সেই লো/কাত্তর- 

চমত্কাবের নিধিস্বরূপের কোন্ কার্ধ/ই বা অদ্ভুত নহে ?% 
তাঁভার পর বশিষ্ট-বিশ্বামিত্র উভয়ে পরম্পর অনভ্বাদন করিতে 

লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে “এখনও প্রতীক্ষার কারণ কি ?? জিজ্ঞাসা 

করিলে, তিনিও বিশ্বামিত্রকে যথোচিত কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। 

তখন বিশ্বামিত্র দিবাধিগণকে উদ্দেশ করিয়া! রামচন্দ্রের 



মহাবীর-চরিত । ৩১৫ 

রাজ্যাতিষেকের অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করিলে, অভিষেককার্যা আর্ত 

হইল। আকাশে দরন্দুভিধ্বনি ও তথা হইতে পুষ্পরৃষ্টি হইতে লাগিল। 
সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, লোৌকপালদিগের সহিত দেবরাজ এই 

অভিষেককার্যোর অনুমোদন করিতেছেন । 

অভিষেকমঙ্গল সম্পন্ন হইয়। গেলে, রামচন্দ্র বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রকে প্রণাম 

করিলেন। হাহারা উভয়ে বালতে লাগিলেন,_-“গুণারাম, রামভদ্র, 

ইক্ষাকুবংশীর মুখ্য ভূপালগণ যে রাজ্ভার ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে 

তুমি ভ্রাতুগণে শোভিত হইয়া! তাতাই বন করিতে থাক 1 

তাভাই ভউক” বলিয়া সকলে ইহার অন্রমোদন করিলেন । 

তাহার পর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে স্ুগ্রীব, বিভীষণ ও পুষ্পককে বিদায় 

দিতে বলিলেন । রানচন্দ্র তাহার আদেশ পালন করিলেন। তথন 

বিশ্বামিত্র আবার বলিতে লাগিলেন,_“বৎস রামভদ্র, গুরুতর গুকুশাসন 

গ্রতিপালিত এবং ধন্ম সংরাক্ষত হইয়াছে ; রক্ষোবিনাশে ত্রিলোকের 

মনোব্যথ! দূরে গমন করিক্বাছে ; দেবগণ সিদ্ধার্থ হইয়াছেন । অনুজ, 

স্থহৃ্ ও পত়ীসহ রাজা প্রাপ্তও ঘটিল। ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ন্কর 
কার্য আছে, তাহা ব্যক্ত কর | 

রামচন্দ্র বঞিলেন১_-ণজগতের মঙ্গলকর এখন যাহা অবশিষ্ট আছে, 

ভগবানের অনুগ্রহে তাহা সম্পন্ন হউক। অতন্ট্রিত ক্ষিতিপালগণ ভূমগ্ল 

পালন করিতে থাকুন। মেঘপকল যথাসময়ে বাদিবর্ষণ করুক | রাজ্য- 

সমুহ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিশুন্ত হইয়া শস্তশালী হইয়া উঠুক। কবিগণ 

শ্লোকরচনায় লোকসকলের নিত্যানন্দ-বিধান করুন। স্বার পগ্ডতগণ 

পরকৃত প্রবন্ধে সাতিশয় হর্ষলাভ করিতে থাকুন |” 

বিশ্বামিত্র “তাহাই হউক” বলিয়! উত্তর দিলেন তাহার পর সকলে 

স্ব স্ব স্থানে গমন কাঁরলেন। 



৩১৬ কবিকথা। 

বেদ ও ব্রাহ্মণরক্ষা এবং বেদঘ্বেষী ও ব্রাঙ্গণঘ্বেষীদিগকে অপসারিত 

করিয়া ধন্মসংস্থাপনার্থ ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া! থাকেন। তাই. 

“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ হুষ্কৃতাম্। 
ধন্মসংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে” 

ভগবানের এই মহাবাক্যের সার্কতার জন্ত রামাবতারের প্রয়োজন 

হইয়াছিল । ক্ষত্রশক্তি ও ব্রঙ্মশক্তি মিলিত হইয়াই ব্রহ্মদ্েষগণের 

ধ্বংসসাধন করে, এবং লোকশিক্ষার জন্য ভগবানকে বীররসেরও 

অভিনক্প করিতে হয় । মহাবীর-চরিতে ইহাই দেখান হইয়াছে। 



উত্তর-রামচরিত। 

(১) 

সরযৃতরজ-গ্রচ্ষাঁলিতা অযোধ্যানগরী কয়েক দিবস ব্যাপিয়া ম্ছানন্দে 

নিমগ্পা হইয়াছিল; পুষ্পপতাকায় পরিশোভিত হইয়া অযোধ্যা অমরাবতীর 

মনোমোভিনী শ্রীধারণ করে; অবিরত গীতবাছ্ে দিক্মগুল মুখরিত ভইয়। 

উঠে; গৃতে গৃহে উতৎসবশ্রোত প্রবাহিত তয় ) নানাদিগন্তপাবন ব্রহ্ষষি ও 

রাজধিগণের সমাগমে তাহার পবিভ্রতাকে শত গুণে বদ্ধিত করিয়া! তুলে। 

শ্রীরামচন্জ্রের রাঁজ্যাভিষেকের জন্তই অযোধ্যা এইবপ প্রীতি প্রফুল্লা হইয়া 

উঠিয়াছিল। এক্ষণে উৎসবের শেষ হইয়াছে, সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন 

করিয়াছেন । আবার মহধি খষ্যশৃক্ষ য্তানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ায়, বশিষ্ঠদেব 
অকুন্ধতী ও মহিষীগণকে লইয়া! তথায় চলিয়। গিয়াছেন। রাঁজধি জনকও 

অভিষেকাঁনন্দ উপভোগ করিয়া, এক্ষণে মিথিলায় প্রতাগত হইয়াছেন। 

সেই জন্ত সীতাদেবী অতাস্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন ) রামচন্দ্র তাহার 

সাতবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; বিশেষতঃ সে সময়ে 

জানকী পুর্ণগ| ছিলেন । ১ 

ধন্্াসন হইতে উখিত হইয়া রামচন্দ্র অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 

দেখিলেন যে, সীতা জনকের বিয়োগে অত্যন্ত ব্যাকুল! হইয়া উঠিয়াছেন। 

তিনি বৈদেহীকে শান্ত হইতে বলিয়া কহিলেন,_-সগুরুজনেরা আমাধিগকে 
কখনও পরিতাগ করিতে পারেন লা) কিন্তু নিতাকর্মের অনুষ্ঠান 

তাহাদিগের শ্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাইয়। থাকে । অহিতাগ্িগপের 
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গৃহস্থধন্মীচরণে পদে পদে প্রত্যবায় উপাস্থৃত হওয়ায়, তাভ। সন্কটপুর্ণ 

হুইয়্াই উঠে ।"” 

সীতা উত্তর দিলেন, __“তাহা আমি জানি, কিন্ত স্বত্রনবিয়োগ সম্তাপ 

উত্পাদনই করিয়া থাকে 1৮ 

রামচন্দ্র কহিলেন, উহা যথার্থ বটে! এই সকল সংসারতাবেই 

হৃদয় ও মর্খঙ্থল ছিন্ন করিয়। ফেলে; সেই জন্য মনীষিগণ সংসারে বিরক্ত 

হইক্না, সকল প্রকার অভিলাষ পরিশ্যাগ করিয়। অরণ্যে বিশ্রাম লাভ 

কারয়া থাকেন ।”, 

এই সময়ে কঞ্চকী তথায় উপাস্থত ভইলেন। তঠিশি রামচন্ত্রকে 

প্রথমে রামভদ্র', পরে শঙ্কিত ভইয়া “মহারাজ” বলিয়া সম্বোধন করিলে, 

হামচন্্র হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন।__”আধ্য, পিতৃপপিজনের 

আমার এ'ত 'রামভদ্র সম্বোধনই শোভা পায়,_আপনার যেন্ধপ অভাস 

আছে, দেহ রূপই বলিবেন 1১ 

তখন কঞ্চ,কী জহিলেন,_“খষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে ভষ্টাবক্র মুনি 

আগমন করয়াছেন।” 

রাম ও সীতা তখন তাহাকে শীপ্রহই আনয়ন কারবার জন্ত বাঁললেন। 

কঞ্চ)কীও অগ্ঠাবক্রকে দে কথা জানাইবার জন তথা তইতে প্রস্থান 

করিলেন। 

রাজ! দ্রশরথের শ্রান্তা নামে এক কন্তা জন্মে; তিনি অঙ্গরাঙ্জ লোম- 

পার্কে সেই কন্তাটি প্রদান করেন, খষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার পরিণস্ 

সম্পন্ন হয় । খব্যশৃঙ্গ হক্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার, বশিষ্ঠ অরুন্ধতী ও 

দশরখমহিষীদিগকে লইয়! তাহার আশ্রমে গমন করেন । সাচার! আশ্রম 

হইতে রাম ও সীতাকে সংবাদ দিবার জন্ত অগ্রাবক্রকে অযোধ্যা পাঠাইয়। 

দেন। অষ্টাবক্র রাম-সীতার নিকট উপস্থিত হুইয়া তাহাদিগকে 
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আশীব্বাদ রিলে, তীহারা উভয়ে তাহাকে প্রণাম করিফা! আসন গ্রহণ 

করিতে বলিলেন; অনন্তর গুরুজনদগের এবং খম্যশৃঙ্গের ও শাস্থার 

মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাঁসা করিলেন। 

রামচন্দ্র সোমপায়ী ভগিশীপতি খধ্যশৃ্গ ও ভগিনী শান্তার সংবাদ, 

বিশেষরূপে লইলেন। “সকলে 'াহাদিগকে ম্মরণ করে কি না* সীতা 

জানিতে চাঁভিতে, অষ্টাবক্র উপবেখন করিয়া বলিতে লাগিলেন,_-“অবশ্াই 

স্বরণ করিয়া থাকেন। দেবি, কুলগুক্ট ভগবান্ বশঙ্টদেব তোমাকে 

বলিয়াছেন,_-“ভগবতী বিশ্বস্তর! তোমায় প্রসব করিয়াছেন, প্রজাপতিতুল্য 

রাজ! জনক তোমার পিতা; বসে, সবিতা যে বংনেধ প্রসাবিত; এবং 

খআমর] যাহার কুলগুরু, তুমি সেই রাজকুলের বধূ ঃ$ তোমকে আর কি 

আশীর্বাদ করিব১-- তুমি বীরপ্রসবিনী হও? ৮ 

রামচন্ত্র ভর দলেন,_-আমরা অন্ুগুষীত হইলাম।* অনস্তর তিন আরও 

বলতে জাগিলেন,_“লৌকিক সাধুদিগের বাক্য অর্থেরই অনুসরণ করিয়! 

থাকে। কিন্তু অর্থ আধ্য খাঁবগণেক্র বাকোরই অনুবন্তন কারস থাকে :” 

তাহার পর অষ্টাবক্র আবার বলিলেন,_-“ভগবতী অরুন্ধ তা, মহিযার। 

ও শান্ত! পুনঃ পুনঃ বিয়া দিয়াছেন ঘষে, অবশ্ত অবশ্য যেন জানকার্ 

দোহদ পূণ করা হয়।” 

রামচন্দ্র উদর দিলেন,“তীাহার অভিলাষানুযায়ী সমস্তই স্ম্পন্ন 

হইতেছে ??” 

অষ্টাবরু পুনর্ববার বলতে লাগিলেন,--“দেবীর ননান্দপতি 

দেবীকে বলিম্া পাঠাইয্জাছেন--বৎুনে, তুমি পুর্ণগভা বলিয়া 

তোমাকে আনিতে পারি নাই, বম রামভদ্রকে তোমার চিত্তবিনোদনের 

জন্তই রাথা হইয়াছে । আযু্মতী তোমাকে পুত্রপূর্ণক্রোড়ে শোভ- 

মানাই দেখব” ।” 
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রামচন্ত্র আনন্দ ও লজ্জাসহকারে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,-.. 

“তাহাই হইবে, এক্ষণে ভগবান্ বশিষ্ঠ আমার প্রতি কোন আদেশ 
কাঁরয়াছেন কিন? জানিতে ইচ্ছা! করি |” 

অষ্টাবক্র ত্বর করিলেন,--“তবে শুনুন ) বশিষ্টদেব বলিয়়াছে ন,_- 

“আমর জামাতার গৃহে আবদ্ধ রহিস্সাছি ১ তুমি বালক ; বাজাও নূতন । 

অতএব প্রজাপুপ্রের মনোরগ্রনে সর্বদ্গ! নিধুক্ত থাকিবে ; কারণ ঘশই 

তোমাদিগের পরমধন? 1” 

রামচন্দ্র বলিলেন,--"ভগবানের আর্দেশ অবশ্থই প্রতিপালিত 

হইবে। লোকের আরাধনার জন্য যদি শ্রেহ, দয়া, সুখ অথব! 

জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে তয়, তাহাতেও কিছুমাত্র বাথ অনুভব 

করি না।” 

সে কথার সীত' কহিলেন,--“এই জন্যই আর্পুজকে লোকে 

রাঘবধুরন্ধর বলয়! থাকে |” 

তাহার পর রামচন্দ্র অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান 

করিলে, অষ্টাবক্র আসন হইতে ঢখিত ভইয়। যাইতে যাইতে কুমার 

লগ্্ণকে দ্বেধিতে পাইলেন এবং তাহার কথা জানাইয়া তথ। হইতে 

অপত্যত হইলেন । 

সীতার চিত্ববিনোদনের জন্ত রামের উপদেশে লক্ষ্মণ তাহাদের 

চরিতাবলা এক চিত্রকরকে অস্কত করিতে বলেন। চিত্রকর তাহ! 

সম্পূর্ণ করিরা লক্ষণের হস্তে অর্পণ করিলে, লক্ষণ তাছাই লইয়া উপ* 
স্থিত হন। তিনি শ্ররামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,__ 

“আমাদের উপদ্দিষ্ট চিত্রকর চিত্রপটশ্রেণীতে আপনার যে চরিতাবলী 

চিত্রিত করিয়াছে, তাহ! অবলোকন করুন (” 

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,--“বৎস, কিরূপে বিমনা দেবীর চিত্তবিনোদন 
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করিতে হয়, তুমিই তাহা! বিশেষরূপে জান। চিত্রপটে কতদূর পর্য্যস্ত 

অঙ্কিত হইয়াছে, তাহ! জানিতে চাহি ।? 

“আর্ধার অগ্নিপত্রিশুদ্ধি পর্যন্ত, বলিয়! লক্ষ্মণ জানাইলেন। 

রামচন্দ্র বলিলেন,_-”ও পাপ কথা আর তুলিও না) যিনি জন্- 

দ্বারাই পবিত্রা, তাহার অন্ত পাবনে প্রয়োজন কি? তীর্ধোদক ও বন্ধি 
কি অন্ত কোন পদীর্ঘন্বার! বিশুদ্ধির অপেক্ষা করে ? দেবি, দেব-যজনসম্ভবে, 

প্রসন্্া হও, তোমার এ অপবাদ জীবিতাবধি থাকিবে । ইহা বড়ই 

ক্টকর যে, কুলকীতি-রক্ষাকারীদিগকে লোকসকলের মনোরঞ্জনই 

করিতে তয়। সেই জন্য তোমার প্রতি যে অগ্তভ বাকা প্রয়োগ করিয়া- 

ছিলাম, তাহা তোমার যোগ্য হয় নাই। ন্ুরভিকুন্গমের ম্তকে 

স্থিতিই শ্বাভাবিকী ও চির প্রসিন্ধা ; কিন্তু চরণে দলন কদাঁচ তাহার 

যোগ্য নহে 1 

শুনিয়া! সীতা বলিলেন,-_-“আধ্যপুজ, ও কথ! থাক ; আম্মুন, এক্ষণে 

আমরা আপনার চরিতাবলী অবলোকন করি ।+ 

তাহার পর তাহারা আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

লক্ষণ চিত্রপটশ্রেণী খুলিয়া! একে একে দেখাইতে লাগিলেন । 

জন্তকান্মগণের প্রতি সীতার দৃষ্টি আকুষ্ট হইলে, তিনি জিজ্ঞাস! করি- 

লেন,--“ইঁছারা কে উপরিভাগে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থিতি করিয়া, যেন 

আর্যাপুজের স্তব করিতেছেন ?” 

লক্মণ উত্তর দিলেন,_“ইহারা সরহস্ত জন্তকাস্্; কৌশিক খাষি 
বিশ্বের মিজ্র বিশ্বামিত্র ভগবান্ রুশাশ্বের নিকট হইতে এ সকল প্রাপ্ত 

হন) তিনিই তাঁড়কাবধের পর আর্মোর হস্তে ইহাদ্দিগকে সমর্পণ করিয়া, 

উহাকে অন্ুগৃহীত করিয়াছিলেন ১৮ 

রামচন্দ্র সীতাকে দিব্যাসত্রগণের বন্ধন! করিতে কহ্িয়া বলিলেন,-- 

২১ 



৩২২ কবিকথা। 

্রহ্ম। প্রস্ৃৃতি পুরাণ গুরুগণ বেদরক্ষার জন্য সহভ্রাধিক বৎসর তপস্তা! 

করিয়। আপনাদিগের তপোমম্ব তেজঃম্বরূপ ইহাদের দশনলাভ 

করিয়াছিলেন ।” 

সাঁতা তীহাদগকে প্রণাম করিলে, রামচন্দ্র আবার বলিলেন,_- 

“ইহারা সর্ধতোভাবে তোমার সম্তানকেই আশ্রয় করিবেন ।৮ 

“জনুগৃহীত হলাম? বলিম! সীতা উত্তর দিলেন। 

তাহার পর লক্ষণ মি'থপাবৃত্তান্ত দেখাইতে লাগলেন । রামচন্দ্রের 

তৎকালীন সৌমামুণ্তি পৌখয়৷ সীতা বনিয়া উঠিলেন,_-“ও মা, এহ যে 
আধ্যপুভ্রকে এইথানে আঞ্কত করিয়াছে! বিকদিত নবনালোতপলের 

স্তায় শ্যামল, শিগ্ধমহথণ, হ্ন্দর ও পরিপুষ্ দেহসৌভাগ্যে বিন্রয়াস্তমিত 

হইয়া! পিতা ইহার সৌন্য ও সুন্দর ৩ অবপোকন করিতেছেন, 

আর ইনি অবহেলার হরধনু ভালিয়া ফেলিতেছেন । আহা, শিথ গগুলিতে 

মুখমণ্ডলের কি মধুর শোভাই হইয়াছে!” 

লঙ্দণ আবার চত্রপট দ্েখাইরা সীতাকে কহিলেন,_"*আাষে, 

এই দেখুনঃ আপনার পিতা ও জনকবংশের পুরোহিত গো তম শতাপন্দ 

বিবাহুসন্বন্ধে সংবন্ধ বশি্দেব প্রভৃতিকে অর্চনা কাপতেছেন ০, 

শু(নয়া রামচন্দ্র বলিলেন,_-"'ইহা দ্েেখিবাগ বিষ বটে, জনক ও 

রদঘুবংশের সম্বন্ধ কাহার প্রিয় নহে ? বিশেষতঃ ষে সম্থপ্ধে হ্বয়ং ভগবান 

কৌশিক দাতা ও গ্রহীত। হইয়াছিলেন ।” 

সীত1! আবার বাঁলতে লাগিলেন,--“সে সময়ে আপনারা চারি 

জ্রাতাক্ম গোদান-মঙগলানুভানের পর যে বিবাহদীক্ষিত হন, তাহাও 

চিত্রিত হইয়াছে দেখিতেছি । আমার মনে হইতেছে, যেন সেই দেশে 
সেই সময়ে বর্তমান কুহিয়াছি।* 

রামচন্দ্র কহিলেন,--তাহ! যথার্থই বটে। স্ুমুখি, যে সময়কে 



উত্তর-রামচরিত। ৩২৩ 

গৌতমাপিত কমনীয় বিবাহস্থত্রভূষিত মুস্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় 
তোমার এই কর আমার আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল, সেই কালই যেন 

বিদ্যমান বলিয়া মনে হইতেছে ।” 

লক্ষ্মণ চিত্র দেখাইতে দেখাইতে বলিয়া উঠিলেন,--“এই আধ্যা, 
এই আধ্য। মাগডবী, আর এই বধু শ্রুতকীতি |» 

তিনি লঙ্জান্ন উর্ষিলার চিত্রের কথা উল্লেখ না করার, সীতা উর্শিলার 

ছবি দেখাইয়া বলিলেন,-_পবৎস, এটি আবার কে ?” 

তখন লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ .করি- 

লেন। তিনি পরশুরামের চিত্র দেখাইয়া কহিলেন,_-'এই ভগবান্ 

ভার্গব।” 

সীতা শঙ্কিত ও কম্পিত হইয়া উঠিলেন, রামচন্দ্র খাঁষকে প্রণাম 

করিলেন । 

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের গৌরব-ঘোষণার জন্য “আধ্যেঃ দেখুন, ইনি 

আর্ধ্যকর্তৃক” এই পধ্যস্ত সীতার নিকট বলিবামাত্র রামচন্দ্র তাহাকে 

বাধ। দিয়। বিয়া ঈঠিলেন,-_”ওহেঃ অনেক দেখিবার বিষয় আছে, অন্ত 

দিকে দেখাও ।” 

সীত। রামচন্ত্রের প্রতি সন্মেহ ও সাদর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে 

বালতে লাগিলেন,_-“মর্য্যপুত্র, এই বিনগ্ন-মাহাত্যই তোমার শোভ। 

বদ্ধন করিয়। থাকে 1” 

ইহার পর লক্ষণ আবার চিত্র দেখাইক়্া বলিলেন,_-“এই আমর! 

অযোধ্যায় আদিলাম ।” 

তখন আবেগভরে অশ্রুপুণ-লোচনে রামচন্দ্র বলিয়। উঠিলেন,-_ 

“ছায়! সে সময়ের কথা এখনও মনে পড়িতেছে। পিতা তখন 

শীবিত আছেন, আমর! নুতন বিবাহ করিয়া আসিয়াছি, মাতার! আমা-. 



৩২৪ কবিকথা । 

দের কল্যাণচিন্তা করিতেছেন, আমাদের সে দিন এক্ষণে অতীতের গর্ভে 

নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে । আর এই জানকী, তখন ইনি বালিকা, ইছার 

মুখখানি কপোলচুদ্বিত সুক্স বিরল মনোহর কুম্তলগুচ্ছে ও দশনমুকুলে 
অতি শ্ন্দরই দেখাইত। আবার সুললিত জ্যোত্নার হ্যায় লাবণো পূর্ণ, 

স্বভাব-সরল বিলাসে শোভিত সুচাকু ক্ষুদ্র অবন্পবগুলি জননীদিগের কতই 

না কুতৃহল বৃদ্ধি করিত।” 

লক্ষ্মণ মন্থরাবৃত্তান্ত দেখাইতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র সে দিকে 

লক্ষ্য লা! করিয়া, সীতাকে অন্ত দিকে দেখাইয়া বলিলেন,_-”“দেবি 

বৈদেহি, এই দেখ, এই সেই ইন্ুদী-পাদপ, পূর্বে শৃঙ্গবের-পুরে ইছারই 

নিকটে নেহভাজন নিষাদপতির সমাগমলাভ ঘটিয়াছিল 

লক্ষণ তখন হাম্ত করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,--“মধ্যমা 

জননীর ব্যাপারটি আর্য গোপন করিলেন দেখিতেছি |” 

সীতা জটাবন্ধন দেখাইতে আরস্ত করিলে, লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,__ 

“পুলে রাজলক্্মী অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ ইক্ষাকুবংশীয়গণ যে পবিত্র আরণ্যক 

ব্রতের আচরণ করিতেন, আর্্কে শৈশবে তাহাই পাপন করিতে 

হইয়াছে 1” 

তাহার পর সাঁতা প্রসন্ন-পুণা-সপিল! ভগব্তী ভাগীরথার চিত্র 

দেখাইলে, রামচজ্জ সেই রথুকুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিতে 

লাগিলেন,--“ভিগব্তি । পুর্ধে সগরের অরশ্বমেধযজ্ঞে যজ্জঞীয় অশ্বের 

অন্বেষণে বাগ্র যে প্রপিঠামশ্গণ পুথিবী থনন করিতে করিতে পাতালে 

কপিল মুনির নিকট উপগ্থিত হইয়া, তাহার ক্রোধপ্রদীপু তেজে ভক্মীতত 

হইপছলেন, ভগীরথ শরীরপাত লক্ষ্য না করিম কঠোর পন্থায় স্বর্গ 

হইছে অবারিত আপনার পবিত্র জলধার'র স্পর্শে বহুকাল পরে 

তাহাদের উদ্বারসাধন করিয়়াছিলেন। মাত সেই আপনি দেবী 



উত্তর-রামচরিত ॥ ৩২৫ 

অকুন্ধতীর নভ্তায আপনার পুত্রবধূ সীতার কল্যাপচিস্তায় রতা৷ 

হউন ।? 

লক্ষ্মণ আবার চিত্রপট দেখাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেনঃ_-”ভগবান্ 
ভরদ্বাজের কথিত চিত্রকুটের পথে যমুনাতটস্থিত শ্রামনামে বটবৃক্ষ 

এখানে অঙ্কিত হইয়াছে ।” 

শুনিয়া সীতা রামচন্দ্রকে কহিলেন,--“আর্য্যপুভ, এ প্রদেশের কথা 

স্মরণ হয় কি ?” 

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,__ণপ্রয়ে, কিরূপে তাহ বিস্থত হইব? 

এইখানে পথশ্রমে ক্লাস্ত ও অলস তোমার মুগ্ধ দেহখান আদার বক্ষের 

উপরে স্থাপন করায়, গাঢ়ালিঙ্গনে নিম্পীড়িতা মুণালিনীর সায় ছুর্বাল 

সেই অঙ্গলতাটির সংবাহনক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, তুমি নিদ্রত! হইয়! 

পড়িয়াছিলে।» 

লক্ষ্মণ বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশকালে বিরাধাবরোধের চত্র দেখাইলে, সীতা 

“তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই; বলিয়া দক্ষিপারপ্যে গমনসময়ে রামচন্দ্র 

আতপনিবারণের জন্য স্বহস্তে তাহার মস্তকে আতপত্রচ্ছলে যে তালবৃস্ত 

ধারণ করিয়ছিলেন, তাহাই দোথতে লাগিলেন। 

সেই সময়ে দক্ষিণাটবীর তপোবনসমূহের চিত্র দেখিয়া! রামচন্দ্র বলিয়া 
উঠিলেনঃ_-“এই সেই গিরি-নির্ঝারণী-তটগ্থিত তপোবনসকল। এখানে 

ৰানপ্রস্থগণ বুক্ষমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আর অতিথি-সৎকার-রত শম- 

পরায়ণ গুহস্থগণ নীবার-মুষ্টি-পাকে জীবন ধারণ করিয়া পর্ণশালায় 

অবশ্থিতি করিতেছেন ।” 

লক্ষ্মণ তথন প্রশ্রবণপর্বত দেখিতে দেখিতে বলিতেছিলেন,--“এই 

সেই জনস্থান-মধ্যবন্তী প্রশ্রবণ-গিরি । ঘনতরু-নিবহে নি“বড় স্বিগ্ব-স্তামল 

অরণ্যে সমাচ্ছন্না গোদাবরীর সলিলরবে ইহার কন্দরসমূহ মুখরিত হুইয়! 



৩২৬ কাবকথা। 

উঠে, আর সতত সঞ্চরমাণ মেঘরাজিতে ইচাঁর নীলিমা ন্গিগ্ধ ও ঘনীভূত 

হইতে থাকে 1” 

রামচন্ত্রের মনে তখন অনেক কথার উদ্নয় হইতে লাগিল। তিনি 

সীতাকে বলিতে লাগিলেন,_-“স্থতন্ু, 'প্রশ্রবণ পর্বতে লক্মণের সেবা 

আমরা স্থুখে যে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা তোমার 

শ্ররণ হয় কি? আর সেই মধুরতোয়! গোদাবরীর কথা মনে পড়ে কি? 

তাহার তট প্রদেশে আমাদের অবস্থানের কথাও স্মরণ হয় কি? উভয়ের 

প্রগাঢ় মেলনে আমরা পরম্পরের ফপোল পরুস্পরের কপোলে সংলগ্ন 

এবং এক একটি বাছুতে স্ভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া, 

মনে যাহা কিছু উদিত হইত, তাহাই নুহুত্বরে গল্প করিতে করিতে 

অভ্ঞাচসারে বাত্রিটি কাটাইয়? দিতাঁম, তাহা কি মনে পড়ে %” 

ক্লমুণ তাহার পর পঞ্চবী গ সুর্পণথার চিত্র দেখাইলেন। সর্পণথার 

কথা মনে পড়ংস সীতা বলিয়া উঠিলেন, হা আধাপুত্র । এই পর্যান্ত 

তোমার দর্শন প্ষ ভইল 

রামচন্ছু চিত্র বলিয়া বিয়োগভীতা সীতাকে সান্তনা করিতে লাগি- 

লেন। যাই উক না কেন, ৫জ্জনের শ্বৃতি অনুথই উৎপারৰ্ন করি 

থাকে? বলিয়া! সা1 উত্তর দিলেন । 

পূর্বকথা স্বর্ভপথে উদ্দিত ভওয়ায়, রামচন্দু বলয়া উঠিলেন,- 

“ভনস্থানের পত্তান্ত ষেন বর্ধমান ঘটনারন্আাই প্রতিভা হইতেছে।”? 

স্র্পণথা« চিত্রের পর সীহাহবুণ লক্ষ্য করিয়া! লক্ষণ বলিতেছিলেন,__ 

পাপা! বাক্ষদগণ কনকমুগের ছলন। করিয়া ঘেন্ধূপ আচরণ করিয়াছিল, 

তাহার উপধুক্ত প্রতিবিধান হইলে 9, উহার স্মরণে বেদনা উপস্থিত হয়। 

আধ্য'শৃন্ত জ্নস্থানে বিহবলেন্দ্রিয় আর্যের কার্যযাবলীতে পাষাণেও অশ্রু 

পাত করে. এবং বঙ্্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া ষায়।” 



উত্তর-রামচরিত । ৩২৭ 

অশ্রমোচন করিতে করিতে সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,__ 

“দেব রঘুকুলানন্দ! আমার জন্য আপনি এত ক্লেশও পাইয়াছিলেন 1৮ 
রামচন্দ্রের নয়ন হইতে 9 তখন অশ্রধার1 বিগলিত হইতেছিল। লক্ষণ 

তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,_-“আর্গা, একি! আপনার 

এ অশ্রুনিচয় ছিন্ননুত্র মুক্তামপিভারের স্যার দর দর ধারায় ভূমিতলে 

নিপতিত হইয়! কুত্র ক্ষুদ কণাকারে বিলুষ্টিত হইতেছে । আতিশয্যে 

সমন্ত হৃদয় পরিপূর্ণ করায়, আপনার শোকাবেগ নিরুদ্ধ ভইলেও উচ্ছলিত 

হুয়া! অধর ও নাসাপুটের কম্পনে অন্তের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে।” 

রামচন্ত্র উত্তর দিলেন,-- “বৎস, প্রিক্নজনের বিষ্বোগজাত তীব্র শোকা- 

নল তখন পপ্রতীকারের ইচ্ছায় সহা করিয়াছিলাঁম। এক্ষণে তাহা মনো 

মধ পুনঃপ্রজলিত ভইয়। জদয়ের মর্স্থলে সঙ্জাতত্রণের হ্যায় বেদনা 

পিদান করিতেছে ।” 

দীন্গার হ্বদয়ও শোকাবেগে পুর্ণ হইয়া গেল। তিনিও বলিয়া উঠি- 

লেন,--”হধুন! আমিও প্রবল উদ্বেগ আপনাকে আর্ধাপুত্রশৃন্ত মনে 

করিতেছি ।” 

লক্ষণ বড়ই গোল-যাঁগে পড়িলেন। রামসতার শোকাঁবেগ উচ্ছলিত 

হইয়া অঠিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহার প্রভীকারের উপায় দেখিতে 

লাগিলেন । লক্ষ্মণ অন্যদিকে ঠাহাদের চিত সঞ্চারিত করিবার ইচ্ছায় 

জটাস্র চিত্র দেখাইয়া বলিলেন,_-“মন স্কর-পুরাঁণ পূজনীয় পিতস্থানীয় 

জটামুর চরিত ও বিক্রমের উদ্দাচরণ অবলোকন করুন| 

সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন.-_-ণহায় তাত ! আপনি অপতা-ন্গেছের 

পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।% 

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,_-“হ! তাত কাশহাপ পক্ষিরাজ, ভবাদৃশ 

মহাতীর্থভৃত সাধুর উৎপত্তি আর কোথায় হইবে” 



৩২৮ কবিকথা। 

লক্ষণ দণ্কারণ্যের অন্তান্ত চিত্র দেখাইয়া বলিতেছিলেন,--. 
“জনস্থানের পশ্চিম চিত্রকুঞজবননামষে এই দগুকারণ্যবিভাগে দনু-কবন্ধ 

বাস করিত ; খাধ্যমূক পর্বতে এই মতঙ্গমুনির আশ্রমপদ চিত্রিত 

রহিয়াছে; এই সিদ্ধ শবরী শ্রমণ। আর এই সেই স্ুপ্রসিদ্ধ 

পম্পা সরোবর |” 

শুনিয়া সীতা কহিলেন,--“এইথানে আধ্যপুজ ক্রোধ ও ধৈর্য; 

বিসর্জন দিয়া মুক্তকঠে রোদন করিয়াছিলেন ।৮ 
রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,_-'দেবি, এই সরোবরটি পরমরমণীয় | 

মদমত্ত মল্লিকাক্ষ রাজহংসের পক্ষ-পবনে প্রকম্পিত চঞ্চলনাল্ শ্বেতপদ্মে ও 

নীলোৎপলে পরিশো।ভত ইহার অংশগুলি আমি অশ্রধারার পরিপতন ও 

পুনরুদগমনের অন্তরালে দেখিস লইয়াছিলাম |” 

তাহার পর লক্ষ্মণ হস্ুমানের চিত্র দেখাইলেন। তাহ! দেখিয়া সীত! 

বলিয়া উঠিলেন,_-“এই মহান্ুভব মারুতি চিরছুঃখিত জীবলোকের 

উদ্ধার করিয়! মহোপকাঁরই সাধন করিয়াছেন", 

রামচন্দ্র বাপতে লাগিলেন,_«ভাগ্তক্রমে মহাবাহু অঞ্জনা-নন্দনের 

সাক্ষাৎকার ঘটিয়া'ছল, ইহার প্রভাবে আমর কৃতার্থত! লাভ কারয়াছি, 

আর ভ্রভুবনও কৃতার্থ হুইয়াছে।+ 

মাল্যবান্ পর্বতের চিত্র দেখিয়া সীতা লক্ষণকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন,_-“বত্দ, যে পর্বতটিতে কুনুমিত কদস্বতরুর শাখার 

মগূরগণ নৃত্য করিতেছে, আধ্যপুক্র মুচ্ছিত হহয়! ধুলি-ধুদরিত শ্রীতে 

তক্ষতুলে লুটাইয়] পড়িতেছেন, তাহার তেজোমাত্রই অবশিষ্ট দেখাইতেছে, 

আর ভুমি সাশ্রনেত্রে তাহাকে ধরিয়া! রহিয়াছ”_উথার নামটি কি 
জানিতে ইচ্ছা করি 1) 

লক্ষণ উত্তর দিলেন) -*এই শৈলটির নাম মাল্/বান্ ? ইহা অক্জঞুন- 



উত্তর-রামচরিত । ২২৯ 

পুষ্পের সৌরভে সুবাসিত, এবং নীলক্ষিপ্ধ নবম্ঘেরাজি ইনার শিখরদেশে 

আশ্র্ গ্রহণ করিয়া থাকে |” 

সহসা রামচন্দ্র বলির! উঠিলেন,_-“বৎস, মাল্যবানের বর্ণন। হইতে 

নিবৃত্ত হও) আমি আর সহা করিতে পারিতেছি না; জানকী-বিরহ আবার 

যেন ফিরিয়া আসিতেছে ।” 

লক্ষ্মণ তখন চিত্রপ্রদর্শনে ক্ষান্ত হওয়ার ইচ্ছায় বলিলেন,-__“ইহার পর 
আধ্যের ও মহাত্মা কপিরাক্ষলগণের উত্তরোত্তর বদ্ধমান অসংখ্য অদ্ভূত 

কর্মসকলের চিত্র অস্কিত রহিয়াছে । আর্্যাও পরিশ্রাস্তা হইয়াছেন ) 
অতএব নিবেদন করি, এক্ষণে বশ্রামলাভেরহই ব্যবস্থা করা হউক |, 

চিত্রদর্শনে সীতার মনে একটি অভিলাষ উৎপন্ন হওয়ায়, তিনি বাম- 

চন্দ্রকে তাহার পূরণজন্ত অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র দে অভিলাষটি কি, 

তাহা জানিতে চাহিলেন। 

সীতা উত্তর করিলেন,__*প্রদন্নগন্তীর বনরাজিতে পরিভ্রমণ করিয়া 

ভগবতী ভাগীরথীর পবিভ্র নিম্দল ও শীতল জলে অবগাহন করার ইচ্ছা 

হইতেছে ।৮ 

রামচন্দ্র তখন লক্ষণকে কহিলেন,--“বৎস, এইমাত্র গুরু ঈনেরা 

আদেশ কারয়! পাঠাইয়াছেন যে, ইহার অভিলাষ আঁবলন্বে পুর্ণ করিতে 

হইবে; অতএব অপ্রতিহতগতি একখানি রথ সজ্জিত কর।” 

সীতা তখন পুনরায় বলিলেন,--পআধ্যপুজ, তোমাকেও যাইতে 

হইবে ।+ 
রামচন্দ্র উত্তর দ্িলেন,__অয়ি কঠিনহদয়ে, ইহাও ক বলিতে হয়।” 

সে কথায় সীতা বলিলেন,-_-“তাহ হইলে আমার মনের মতই হইল 1” 

লস্মণও “আধ্যের আদেশ শিরোধাধ্য,» এই বলিয়া! আজ্ঞাপালনে 

তথা হইতে নিস্কান্ত হইলেন। 



৩৩৩ কবিকথা । 

লক্ষ্মণ চলিয়! গেলে, রামচন্দ্র সীতার সহিত বাতায়ন্নমীপে ক্ষণকাল 

শয়ন করার ইচ্ছা! করিয়া সে কথা তাহাকে জানাইলেন | সীতা তাহাতে 

সম্মত হইলেন। তিনিও তখন পরিশ্রমনিত নিদ্রায় অভিভূত হইন্া 
পড়িতেছিলেন। রামচন্দ্র তাহা! জানিতে পারিয়া, শয়ন করিবার জন্ত 

সীতাকে গ'়ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে বলিলেন, এবং আরও 

বলিতে লাগিলেন,_-“ইন্দু-কিরণ-চুহ্বনে জলনিস্তন্দী চন্দ্রকাম্থমণিহারের 

স্তায় ভয় ও শ্রমজনিত ঘন বন্দূসক্ত তোমার বাহুটি আমার কণে অর্পণ 
করিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুল 1” 

এইন্ূপ বলিতে বলিতে রামচন্দ্র সীতার বাহুটি আপনার কঠদেশে 

স্থাপন করিলেন এবং আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন,__প্প্রিয়ে, এ কি ! 

আমি মস্মখ অনুভব করিতেছি, না আমার ছঃখভোগ ঘটিতেছে ! আমি 

জাগরিত, অথবা নিদ্রিত। আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে, কিংব! 

মদ্তপানজনিত মন্ততা আমিতেছে। কিছুই নির্ণ্ করিতে পারিতেছি 

না। যতই তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, ততই আনার ইঞ্জিগণকে 

বিহবল কপিক্া কি এক অদ্ভুত বিকার আমার চৈতন্ত বিলোপ করিতেছে, 

আবার পরক্ষণেই তাহাকে উন্মালিত করিয়া তুলিতেছে |” 

সাঁতা তখন সহাস্তে বললেন, *আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ 

চিরস্কির রহিয়াছে, ইছা অপেক্ষা আর কি অধিক পার্থনীয্ হইতে 

পারে ?” 

সীতার কথার বামচন্দ্রের হৃদর আনন্দে পরিপুর্ণ ইয়া উঠিল। তিনি 

আবেগসহকারে বলিতে লাগিলেন,--পকমলনয়নে, তোমার এই সুবাকা- 

গুলি পরিমান জীবন-কুন্ুমের বিকাশসম্পাদন করে, ইন্দ্রিয়দকলকে 

মোহিত ও তৃপ্ত করিয়! তুলে, কর্ণে অমৃতধার! ঢাঁলিয়! দেয় এবং মনের 

অবসাদ ন& করিয়া তাহার পক্ষে রসায়ন তুল্য হইয়! উঠে।” 



উত্তর-রামচরিত | ৩৩৬ 

নিদ্রা তথন সীতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল, তিনি রামচন্দ্রকে 

কহিলেন, প্প্রিয়ংবদ, আমার শয়নের ইচ্ছ! হইতেছে ।” 

এই বলিয়া! ইতস্ততঃ শধ্যার অন্বেষণে প্রবৃন্ত হইলেন । তাহ! দেখিয়! 

রামচন্ত্র বলিতে লাগিলেন,_-পপ্রিয়ে,কি অন্বেষণ করিতেছ ? অন্যের 

অনাশ্রিত যে রামবাহু বিবাহসময় হইতে গৃহে ও অরণ্যে এবং শৈশবে 

ও যৌবনে তোমার উপাধানের কার্য করিয়াছে, তাহাই ত বিমান 

রহিয়াছে 1 

“তাভাই আছে বটে” এই বলিয়া শীতা নিদ্রিতা হইলেন ॥ রামচন্দ্র 

দেখিলেন, সীত! তাহার বক্ষের উপরই নিদ্রিতা তইয়া পড়লেন । তথন 

তিনি সেই প্রিয়বাদিনীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বেহভরে বলিতে 

লাঁগিলেন,-*ইনি আমার গৃহের লক্ষী ও নয়নের অনৃতবর্তিক। ইহার 

গ্পর্শ যেন দেচে প্রভৃভ চন্দনরসের সেচন করিয়া দেষ ; আর আমার 

কে অপিত এই বাহু যেন মস্যপ শীতল মুক্তাহারের স্টাযই বোধ 

হইতেছে । যদি অসহা বিরহ না ঘটে, তাহা হইলে প্রিক্নতমার সম্বন্ধীয় 

কোন্ বস্তই ব1 প্রপ্নতর নহে ? 

এই সময়ে প্রতীহারী আলিয়া সংবাদ দিল যে, রাজার আসন্ন 

পরিচারক দর্মখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! এই ছুর্মুথকে রামচন্তর 

পুরবাসী ও জনপদবাঁপাদিগের মনোভাব জানিবার জন্ত গুপ্তচর নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন, জন্তঃপুর পর্যন্তও তাহার প্রবেশের অধিকার ছিল। 

রামচন্দ্র তাহাকে আসিতে বলিলে, প্রতীহারী ফিরিয়া গিকা তাহাকে 

পাঠাইয়া দিল) 
প্রজাগণের মধ্যে সীতার রাবণ-গৃহে বাস লইয়া নানারূপ কল্পন! 

জন্পন] চলিতেছিল ? ছুর্মথ গোপনে সেই সমস্ত অবগত হয়। সীতা- 
দেবীর এইক্ূপ অচিস্তনীর জনাপবাদ্দ কিরূপে প্রভুর নিকট নিবেদন 



৩৩২ কবিকথা। 

করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে ছুর্খ অগ্রসর হইতেছিল। 

কিন্তু সে যখন এরূপ কার্য্ের জন্তই নিষুক্ত হইয়াছে, তখন উপায়াস্তর 

না দেখিয়া! আপনার ভাগ্যকেই ধিকার দতে লাগিল। 

সেই সময়ে সীতা কি একটা স্বপ্র দেখিয়া, নিদ্রিতাবস্থায় বলিয়। 

উঠিলেন,-_“হা আর্ধাপুক্র, হা সৌমা, তুমি কোথায় ?” 
রামচন্দ্র মনে করিলেন, আলেখ্যদর্শনে সীতার হৃদয়ে যে 

রেশদ্দাযিনী বিরহভাবন! হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্পেও উদ্বেগ জন্মাইতেছে। 

তিনি সেহভরে ধীরে ধীরে সাতার অঙ্গে করতল স্পশ করিতে করিতে 

বলিতে লাগিলেন,--“ষাহ1 সুখে ছুঃখে একনূপ এবং সকল অবস্থাতেই 

অন্গকুল, যাহা! অবলম্বন করিয়! হৃদয় বিশ্রামস্থ লাভ করে, বাদ্ধিক্যে ও 

বাহার রসের অভাব ঘটে না, কালক্রমে লঙ্জার্দি আবরণমুক্ত হইয়! 

যাহ শ্নেহদারে পরিণত হয়, সেই শ্রেষ্ঠ ও অকপট সজ্জনের প্রেম 

অতিকষ্টেই লাভ কর। যায়।” 

ছুর্মঘ তখন নিকটে আপিয়। রামচন্ত্রের জন্ন উচ্চারণ করিল। 

রামচন্দ্র তাহাকে সমস্ত সংবাদ জানাইতে কহিলে, সে বলিতে লাগিল, 

--*প্রজারা বলিতেছে, আমর! রামচন্দ্রকে পাইয়া! নহারাজ দশরথের 

কথা পর্যন্ত বিস্বৃত হুইয়াছি 1 

গুনিচ়া রামচন্দ্র কহিলেন,--ইছ! স্ততিবাদমাজ ; দোষের কথা কি 

গুনিয়াছ, বল। তাহা! হইলে, আমি তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে 

পারি।” 

তথন দুশ্দথ অনন্টোপায় হইয়! অশ্রুমোচন করিতে করিতে রাম- 

চন্দ্রের কর্ণে সীতার অপবাদের কথা নিবেদন করিল। সেই তাব্র 

বাগবজে রামচন্দ্র মুস্ফিত হইয়া পড়িলেন। ছুর্দখ তাহাকে সাস্তবন 
করিতে লাগিল । 



উত্তরশ্রামচরিত। ৩৩৩ 

রামচন্দ্র কিঞিতৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,-_“আহা, ধিক্ 

ধিক্, শত্রগৃহে বাঁসের জন্ত সীতার যে অপবাদ অদ্ভুত উপায়ে প্রশমিত 

হইয়াছিল, দৈবছুর্কিপাকে তাহাই আবার ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষের স্টার 
সর্বন্র পরিব্যাপ্ত ₹ইয়! পড়িয়াছে 1” 

রামচন্দ্র এক্ষণে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিয়! উঠিতে পারিতে- 
ছিলেন না। অবশেষে লোকরঞীনই বিধেয় বলিয়া! তাহার মনে 

হইল । তিনি বলিতে লাগিলেন,_-“যে কোন কার্যে লোকের আরাধনা 

করাই সাধুদদিগের মহাব্রত; পিতা আমাকে এবং প্রাণ পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করিয়াও তাহ! পালন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভগবান্ বশিষ্ট 
দেবও ইহাই আদেশ করিয়! পাঠাইয়াছেন। আবার লোঁকশ্রেষ্ঠ 
সূর্য্যবংশীয় ভূমিপালগণ যে সাধু ও নিষ্ষলঙ্ক চরিত্রকে সমুজ্জল করিয়| 

গিয়াছেন, আমার সংসর্গে যর্দি তাহাতে মলিন লোকাবাদের সম্পর্ক 

ঘটে, তাহ! হইলে, হায়! হতভাগ্য আমাকে ধিকৃ 1” 

তাহার পর তিনি সীতাকে লক্ষ্য করিয়! কহিতে লাগিলেন,“ 

দেবি! যজ্ঞভূমিসম্তবে, তুমি জন্মপরিগ্রহরূপ অনুগ্রহে বস্ুন্ধরাকে পবিত্র 

করিয়া তুলিয়াছ। হা নিম-জনক-বংশ-নন্দিনি, অগ্নি, বশিষ্ঠ ও 

অরুন্ধতী তোমার চরিত্রের প্রশংসা কিয়! থাকেন । হ। রামময়জীবিতে, 

তুমিই ত মহারণাবাসে মদীয় প্রিয়সখার বৃত্তি আচরণ করিয়াছিলে। হা 

মধুর-মিত ভাষিণি, নারীত্রেষ্ঠা তোমার এইরূপই পরিণাম ঘটিল? 

তোমার দ্বারা জগৎ পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু লোকে তোমার সম্বন্ধে 

অপাবত্র অপবাদ প্রচার করিিতছে! লোকে তোমাকর্তক সনাথ 

হইয়াছে, আর তুমি অনাথ!র স্তাক্স বিপন্নী হইতে চলিলে ?” 

তাহার পর তিনি ছুন্মুকে বলিলেন,_“লন্দণকে গিয়া বল, নূতন 
বাজ! রাম এইরূপ আদেশ করিতেছেন । 



৩৩৪ কবিকথা। 

এই বলিয়া ছন্মুখের কর্ণে সীতার নির্বাঁসনের কথা জানাইলেন। 
গুনিয়। দুম্মুধ কহিল,--যিনি অগ্নিপরিশুদ্ধা, বাহার গর্ভে পবিত্র রঘু- 

কুলের সন্তান রহিয়াছে, সেই দেবীর প্রতি ছুঞ্জনের বাক্য শুনিয়! 

মহারাজ এই রূপ অন্ায্য আচরণে উদ্ত হইলেন কেন? 

রামচন্দ্র বলিলেন,-- তুমি এরূপ কথ! বলিও ন1) পুরবাদী ও জনপদ্দ- 

বাসীর ঢর্জন হইবেন কেন? ইক্ষাকুবংশ প্রজাদিগের প্রিয়; ছুভাগাক্রমে 

তাশাতে নিন্দার বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নিপরীক্ষাকালে যে অদ্ভূত 

ব্যাপার ঘটয়াছিল, অতিদূরের সেই ঘটনান্ন কাহার প্রতায় জন্মিতে পারে ? 

অতএব আমি যাহ! আদেশ করিতে ছিঃ তাঁম তাভাহ প্রতিপালন কর।* 

তথন দুনু'থ “হা দেবি বণিয়া। বিলাপ করিতে করিতে সে স্থান হইতে 

প্রস্থান করিল । 

ছুম্মুথকে বিদ্বায় দিয়! রামচন্দ্র হৃদণ্জে দারুপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে 

লাগিলেন। তিনি বলিতেছিলেন,--“হায় ! কি কষ্ট! আঁমি অতি 

নৃশংস হহয়া পড়িলাম ! আমার আচরণও দ্বপিত হইয়া উঠিল। শৈশব 

কইতে যে প্রয়াকে সযত্ধে প্রতিপালন করিয়াছি, প্রগাঢ় প্রণয়ের জন্য 

ষিনি আমাভিন্ন অন্ত কোন আশ্রয় গানেন না, আম কিনা ছলক্রমে 

মাংসবিক্রয়ীর গৃহপা লতা পক্ষিণীবধের গার তাহাকে মুত্্যুর হস্তে সমর্পণ 

করিতে উদ্যত হইয়াছি! এই অন্পৃমশ্ত পাতকী তবে কেন দেবীকে 
দুষিত করিতেছে ?” 

এই বলিয়৷ রামচন্দ্র সীতার মন্তকটি ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া, 

আপনার বাহ সরাইয়া লইশেন এবং আবার বলিতে লাগিলেন,-_- 

“হে সরলে”' আমি অনৃষ্টচর ও অশ্রুতপুর্ব কর্মের অনুষ্ঠান করিয়! 

চগ্ডাল হইয়৷ উঠিয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ কর। তুমি চন্দন-তরুত্রমে 

ছুর্বিপাঁক বিষবৃক্ষ আশ্রর করিয়াছিলে |” 



উত্তর-রামচরিত । ৩৩৫ 

তাহার পর রামচন্দ্র উঠিয়া! ঈীড়াইলেন এবং বলিতে ভ্বারস্ত করিলেন, 

_-চছায়! সম্প্রতি জীবলোক একেবারে বিপর্যস্ত হইয়! উঠিল! রামের 

জীবিত প্রয়ে'জন পর্যবসিত হইয়া গেল ! জগৎ এক্ষণে জনশূন্য ও জীর্ণা- 
রণ্যের হ্যায় হইয়া! পড়িল ! সংসার অসার বোধ হইতে লাগিল! শরীরধারণ 

কষ্টকর যনে হইতেছে, আমি অশরণ হইয়া! পড়িলাম ! এক্ষণে কি করি; 

কি গতিই বা আছে? অথবা কেবলই ছুঃথভোঁগের জন্ত রামের চৈতন্ত 

বিধান হইয়াছে ; নতুবা মর্্মোপঘাতী বদ্র-কীলকের স্ায় আমার এই প্রাণ 

স্থির হইয়া কহয়াছে কেন? ভা মাতঃ অরুন্ধতি, হা! ভগবন্ বশিশ্ট- 

বিশ্বামিত্রঃ ভা দেব পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি, হা! তাত জনক, হা! 

মাতৃগণ, হা প্রিয়সথে সুগ্রীব, হা সৌম্য হনুমান্ঃ হা পরোপকারিন্ লঙ্কাধি- 

পতে বিভীষণ, ভ1 সি ত্রিজটে, ছুরায্স! রাম তোমাদিগের সকলকে বঞ্চিত 

ও অবমানিত করিয়াছে । অথবা আমি এক্ষণে তাহাদিগকে আহ্বান 

করিবার কে? আমার মনে হয়, এই রুতন্ন ও ছুরাত্মা সেই মহাত্ম। 

দিগের নামোচ্চারণ করিতেছে বলিয়। তাহাদের যেন পাপম্পশ হইতেছে। 

কারণ, এ নৃশংস এক্ষণে বিশ্বাসভরে বক্ষে নিপতিত, প্রন্থপ্ত, গৃহলক্ী 

প্রিয়-গৃহি্ণীকে আতঙ্কস্ফুরিত পৃর্ণগর্ভভারে অলসগমন! জানিয়াও অনারাসে 

পরিত্যাগ করিয়। রাক্ষসহস্তে উপহার প্রদানে উদ্ধত হইয়াছে”? 

তাহার পর তিনি সীতার চরণমুগল মস্তকে ধারণ করিয়া বলিয়! 

উঠিলেন,__পদেবি, রামের মপ্তকে তোমার পাদপন্সের স্পর্শ শেষ হইল।” 

এই বলিয়া রামচন্দ্র দরদর ধারায় অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন। 

সেই সময়ে 'অবধ্য ব্রাহ্মণের হত্যা, রক্ষা কর, রক্ষা! করঃ বলিয়। এক 

শব্ধ উঠিল । রামচন্ত্র কি ব্যাপার জানিবাঁর জন্য আদেশ দিলে, পুনর্বার 
শব্ধ হইল, “যমুনাতীরবাসী উগ্রতপ1 খধিসমুহ লবপ-দৈত্যের ভয়ে ভীত 

হইয়। পরিত্রাণের জন্য মহারাজের শরণাগত হইয়াছেন।” 



৩৩৬ কবিকথ!। 

সে কথ! গুনিয়! রামচন্দ্র বলিয়। উঠিলেন,_-প্কি, এখনও রাক্ষসের 

ভর আছে? আচ্ছা সেই দুরাত্মা কৃম্তীনসী-পুত্রের বধের জন্য শক্রত্রকে 

পাঠাইয় (দিতেছি ।” 

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্র আবার ফিরিয়! আসিলেন, 

এৰং সাতাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায় 

দেবি, এব্প অবস্থায় তুমি কেমন করিয়! জীবন ধারণ করিবে? 

ভগবতি বন্থন্ধরে? শ্লাঘাচরিত ছুছিত জানকাকে অবেক্ষণ করিবেন। 

পবিত্র বক্ঞভূমিতে জনক ও রঘুবংশের পুর্ণমঙ্গলম্বরূপা এই পুণ্যশীলাকে 

ঘাপনিই ত উৎপাদন করিয়াছিলেন ।৮ 

এই বলিয়। রামচন্দ্র পেস্ান হইতে অস্থহিত হইলেন । 

রামচন্ত্রের প্রন্থানেপ পর সীতাদেবী স্বপ্রাবেশে হা সৌম্য আদাগুজ, 

ভূমি কোথায় ?, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । তাহার পর সহসা! 

জাঁগরিত হইয়া) তিনি প্রথমে আপনাকে দ্রঃস্বপ্ন প্রতারিত বলিয়া মনে 

করিয়াছিলেন; কিন্তু চাঁতিদদিক অবলোকন করিয়া যখন রামচন্ড্রকে 

দেখিতে পাইলেন নাঃ তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র সতা সতাই 

তাহাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া! গিন্নাছেন । কেন আজ এক্সপ হইল, 

ইহা মনে করিয়! সীতা কিঞ্চিৎ উতৎ্কঠিতা! হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, 

[তনি রামচন্দ্রের উপর ক্লোধ পকাশ করিবেন বলিক়্া গতির করিলেন । 

কিন্তু তাভাকে দেখিয়া সে ভাব রাখিতে পাকিবেন কি না, তাহাও চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । 

তাঞচার পর সীতা পরিজনদ্দিগকে আহ্বান করিলেন। দরদ থ 

উপস্থিত হইয়! নিবেদন করিল,-“কুমার লক্ষ্মণ জানাইতেছেন, রথ 
লজ্জিত তইয়াছে, এক্ষণে দেবা আরোহণ করিলেই ভয় 1” 

“আ51, ভবে আরোহণ করিতেছি” এই বলিয়া সীতা উ্থিত হইলেন 



উত্তর-রামচরিত । ৩৩৭ 

ও পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কিছু দূর গমন করিয়া তাহার 

মনে হইল, গর্ভভার স্পন্দিত হইতেছে । তখন তিনি ধীরে 

ধীরে যাইতে আরন্ত করিলেন( ছুর্মখ তাহাকে পথ দেখা- 

ইয়া লইয়া চলিল। নীতা তপোধনগপকে, রঘুকুলদেবতাদ্দিগকে, 

গুরুজন সঙ্ষলকে এবং শ্রীরামচন্দ্রেরে চরণকমলে প্রণাম করিতে 

করিতে বথারোহণের অভিলাঁষে অগ্রনর হইলেন; কিন্তু এই রথারোহণে 

যে তাহাকে বনবাসে যাইতে হইবে, তখন তিনি তাহা বুঝিতে 

পাবেন নাই। 

(২) 

স্বচ্ছতোয়া তমসা কুলুকুলু-স্বরে মধুর সঙ্গীত গাভিতে গাঁহিতে 
পবিত্র-ললিল! ভাগীরতীবক্ষে আত্মসমর্পণ করিতেছিল। তাহারই নিকটে 

মহষি বালীীকির চিরশান্ত আশ্রমপদ তরুলতায় সম্াচ্ছন্ন হইয়া শ্ামলত! 

ও পবিত্রতার স্রোত ছুটাইতেভিল। পক্ষীর কাঁকলী ও বেদধ্বনি মিশিয়া 

এক অপূর্ব স্বরতরঙ্গে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া! দিতেছিল । 
লক্ষ্মণ এই আশ্রমের নিকটেই সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যা 

প্রত্যারত্ত হন। অভাগিনী জানকী প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া ভাগী- 

রথী-সঞ্িলে আত্মবিসর্জন করেন। তথায় যমজ পুক্রত্ব় প্রসশ্থুত হইলে, 

ভগবতী ভাগীরথী ও পুথিবী সীতাকে রপাতলে লইয়া যান। তাহার পর 

কুমারহস্ স্তন্যত্যাগ করিলে, দেবী জাহৃবী তাহাদিগকে বাল্সীকির আশ্রমে 

রাখিয়া! আসেন । খধিতপন্থী হইতে চরাচর প্রাণিসকলের হৃদয় তাহাদের 

জন্য শ্রেহ-রসে আর্র হইয়া উঠে। 

মহৰ্ধি বালক ধাত্রীকর্্ম হইতে আরন্ত করিয্া, বালক ছুইটির লালন- 

পালন ও ররক্ষণার্দি সমস্তই করিয়াছিলেন । চুড়াকরণ সম্পন্ন হইলে, খাবি 

বেদ ব্যতিরেকে সমস্ত বিস্ভাতেই তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন। 
২২ 



৩৩৮ কবিকথা । 

তাহার পর একাদশ বর্ষে ক্ষক্রোচিত বিধানানুসারে উপ্নয়ন-সংস্কার 

করিয়া, তাহাদিগকে বেদাধ্যয়ন করান । তীক্ষপ্রজ্ঞ ও মেধার জন্য 

কোন ছাত্ুই তাভাঙ্দের সহাধ্যায়। হইতে পারে নাই। আবার জন্স 

হইতেই সরহস্ত জস্তকান্ত্রে তাহাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। কুমারদ্য 

কুশ ও লব নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠে। 

এই সময় একদিন মধ্যাহ্নকালে ব্রহ্ষধি বাল্সীকি স্নানের জন্ত তমসা- 

নদীতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, একটি ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে 

ক্রৌঞ্চটিকে শরবিদ্ধ করিয়াছে । তাহার হৃদয় করুণায় পু হওয়ায় রসনায় 

অকন্মাৎ বাগদেবীর আবিঙাব হইল। খধিও অমন একটি শ্োক 

উচ্চারণ করিয়া ব্যাধকে বন্ললেন,_£হে নিষাদ, তুমি ক্রৌঞ্চমিথুনের 

মধ্যে কানমোহত একটিকে নিহত করায়, শাশ্বতা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 

পারিবে না।” 

এই হ্রোকটি বৈদিক ছন্দ ভইতে বিভিন্ন অন্ুষ্ প্ছন্দে রচিত হইয়া, 

এক নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছিল। শবব্রদ্মের আ:'বর্ভাবে 

প্রদীপগ্রুষ্ী ভগবান্ বাল্কির নিকটে সেই সময়ে ভূতভাঁবন পদ্মযোনি 

উপস্থিত হইয়া! বলিলেন,-_-প্ধধি, শব্বরদ্ধের প্রকাশে তুমি জ্ঞানসম্পন্ন 

হইয়ছ ১ এক্ষণে তমি রামচরিত বর্ণনা! কর। তুমি অব্যাহতজ্যোতিঃ 

প্রতিভাময় আর্ধ চক্ষু লাভ করিয়া আদিকবি হইলে (2 

এই বলিয়া তিনি অন্তহিত হন। তাহার পর তগবান্ বাল্সাঁকি 

মন্তয্যলোকে শব্দব্রদ্ষের বিবর্ত রামায়ণনামে ইতিহাসের প্রণয়ন আরম্ত 

করেন। তাহা হইতে সমক্ত সংসার পণ্ডিত হইয়া উঠে। 

এদিকে রামচন্দ্র এক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরস্ত করিরাছিলেন। 

যন্তে সহধর্মচারিণীর প্রয়োজন থাঁকার, তিনি হিরগ্ন্ী সীতাপ্রতিকৃতি 

নির্মাণ করান । খষি বামদ্দেব মেধ্য অশ্বকে মন্ত্রংস্কত করিয়া বিমুক্ত 
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করিয়৷ দেন। শ্ান্ত্রানুারে তাহার রক্ষিবর্গও নিযুক্ত হয়। দ্িব্যান্ত্র- 

সমুহের প্রয়োগ-সংহারের উপদেশ লাভ করিয়া লক্ষণপুত্র চন্দ্রকেতু 

রক্ষিবর্গের অধিনার়করূপে চতুরঙ্গসেন৷ সহিত অশ্ের সঙ্গে সঙ্গে গমন 

করিডে আদিছু ভন। 

এই সময়ে কোন একজন ব্রাঙ্গণ আপনার মুতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া, 

বক্ষে করাধাত করিতে করিতে র্রাজদ্বারে আপিয়৷! অভয় প্রার্থনা করিতে 

থাকেন। রাজার অপরাধ ভিন্ন প্রজার অকাল-মৃত্যু হয় না) স্থতরাং 

আমারই দোষে এই সকল ব্যাপার ঘটতেছে বলিয়! করুণাময় রামচন্ত 

স্থির করিপ্, সহসা দৈববাণী হইল,_-৭শন্ব.কনামে শ্রদ্র পৃথিবীতে 

তপস্তা করিতেছে । অহছে রাম, সে তোমার নিকট শিরশ্ছেদদণ্ডের 

যোগ্য ; তাহাকে বিনাশ করিয়! ব্রহ্ষণকে সঞ্জীবিত কর।* 

ইহা শুনিয়া জগৎপতি রামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়৷, সেই 
শুদ্র তপস্বীর অন্বেষণে চারিদিকে বিচরণ কাঁরতে আরন্ত করেন। 

বান্মীকির আশ্রমে অনেক তাপস-তাপসী অধ্যয়ন করিতেন। কুশ- 

জবের সাহঙ অধ্যয়নে অশক্ত হইয়া! এবং বান্সাকির রামায়ণ-রচনার জন্ত 

অবকাশাভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকে অন্ঠান্ত স্থানে গমন করেন। এই 

সময় আত্রেয়া নামে জনৈক তাপসী অগস্ত্যাশ্রমে অধ্যয়নের অন্য দণ্ডকা- 

রণ্যে উপস্থিত হন। 

অনস্থান-দেবত৷ বাদন্তী তাহাকে ম্বাগও-সম্ভাষণ করিয়া, ফলপুষ্প- 

পল্লবে অর্ধ্য সাজাইয়া, তাহার অভ্যর্থনায় প্রবৃত্ত হইয়া! বলিতে লাগি- 

লেন,_“এই বন আপনি ষথেচ্ছ ভোগ করুন। আজ আমার সুদদিবস, পুণ্য- 

ফলেই সাধুদিগের সহিত সঙ্ঞনের সমাগম ঘটিয়া থাকে । এ অরণ্যে 

তরুচ্ছায়াঃ জল, তপস্তার যোগ্য অশন, ফল কিংবা মূল, সমস্তই আপনি 
স্বাধীনভাবে ভোগ করিতে পারেন” 



৩৪০ কবিকথ। | 

আত্রেয়ী উত্তর করিলেন,_-“'এ বিষয়ে কি আর বলিব । সাধুদিগের 

আচরণ প্রারই লোকপ্রিয়; আলাপন সংযত ও বিনরমধুর ? মতি স্বভাবতঃ 

কল্যাণকরী এবং পরিচয় অনিন্দিত হইয়া থাকে । তাই অগ্রে পশ্চাতে 

অপরিবন্তিত-স্বভাব অকপট নির্মল তাহাদের গুঢ় চরিত্র সর্বত্রই উৎকষ 

লাভ করে 1” 

তাহার পর উভয়ে উপবেশন করিয়া পরম্পর আলাপনে প্রবৃত্ত 

হইলেন। বাসস্তী আত্রেমীর পরিচন্ ও তাহার দণ্ডকারণ্যে আগমনের 

কারণ জিন্ভাস! করিলে, আত্রেমী নিজ পরিচয় দিয়! বলিলেন,_-”"এই 

প্রদেশে অগস্তয-প্রমুখ অনেক বেদজ্ঞ পাণ্ডত বাস কারয়া থাকেন। 

তাহাদের নিকট বেদান্তবিগ্ভাশিক্ষার জন্য বলীকির আশ্রন হইতে আমি 

আিতেছি।” 

মুনিগণ সমগ্র বেদাধ্যর়নের জন্য ষে পুরাণ ব্রহ্ষবাঁদী বাল্মীকির উপাপনা 

করিয়া থাকেন, তাভার আশ্রম পরিন্যাগ করিয়া আত্রেযর দীর্ঘ প্রবাস- 

শ্বীকারে বাসম্ভীর অত্যন্ত বিস্রয় উপস্থিত হইল । আত্রেয়ী কুশলবের 

বৃত্তান্ত ও তাহাদের ক্ষ প্রজ্ঞা ও ফেধার্ জন্ত তাহাদের সহিত অধ্যক়ন 

'ত্যন্ত দুন্ূহ জানাইয়া কহিলেন১-ণদেখুন, গুরু বুদ্ধিমান ও জড়মতি 

উভয়বিধ শিষ্াকেই সমভাবে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন; ইহ! নিন্চিত যে, 

তিনি তাহাদিগের জ্ঞানশনক্তর উন্মেষ বা ক্ষ সাধন করেন ন'। কিন্ত 

ফলে তাহাদের মধ্যে প্রভৃত পার্থক্য ঘটে । তাহার কারণ এই ষে, নিম্দল 

মণিই প্রতিবিস্বগ্রহণে সমর্থ হয়, মৃত্তিকা-কশির পক্ষে তাহা কদাঁচ 

সম্ভবপর নে” 

আত্রয়ী বাসম্তীকে কুশ-লবের বৃত্তীস্ত জানাইলেন বটে, 

ক্ন্তড তিনি তাহাদিগকে সাভার পুজ বলিয়া বা ভাগীরথা কর্তৃক 
তাহাদের আনয়নের কথা জানিতেন না। তাহার পর আব্রেয়ী আবার 
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বাল্ীকির রামায়ণ-প্রণরনেও অধ্যয়নবিদ্র ঘটিভেছে বলিয়া জ্ঞাপন 

করেন । 

পথশ্রম দূর করার পর আত্রেয়ী বাসম্তীকে অগস্ত্যাশ্রমের পথ দেখাইয়] 
দিতে বলিলে, তিনি স্বাহাকে পঞ্চবটা প্রবেশ করি! গোদাবরীর তারে তীরে 

যাইতে বলিলেন। আব্রেয়ী ইতিপূর্বে জনস্থানকে ভাল করিগ্লা জানিতে 

পারেন নাই, এক্ষণে পঞ্চবটী, গোঁদাবরী, গিরিপ্রশ্রবণ এবং বনদেবত। 

বাসস্তীকে বুঝিতে পাব্রিয়া, সীত'র ম্মপ্ণে তাহার .নয়ন-যুগল অশ্রপুর্ণ 

হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,_-”হ। বংসে জানকি, কথা প্রসঙ্গে 

তোমারি প্রিয়নুহ্ৃদ্ৰর্স আমার নেত্রপথে নিপতিত হওয়ায়, তুমি নামমাত্রা- 

বশিষ্ট] হইলেও তোমাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি ।” 

পঞ্চবটাবাসকালে বাসন্তীর সহত সীহার সৌধার্দ ঘটিয়াছিল। 

আত্েয়ীর কথ! শুনিয়! বাদত্তী ব্যাকুল) হইয়। উঠিজেন এবং সাঁতার কোন 

অমঙ্গল ঘটিয়াছে ক না জানিতে চাহিলেন। 

আব্রেক্জা কেবল অমঙ্গল নহে. অপবাদ ও বটে' এই বলিয়া বাদস্তীর কর্ণে 

সমস্ত কথাই প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া বাদস্তী মুচ্ছিতা হইয়া! পড়িলেন। 

আত্রেয়ী তাহাকে আশ্বস্ত করিলে,সাতাকে স্মরণ করিয়া,তিনি “হ। প্রিয়সধি, 

হ1 মহাভংগে, তোমার নিশ্মাণের কি এই পাঁরণাম 1৮ এই বলিয়া বিলাপ 

করিতে লাগিলেন । বাসন্তী রামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। 

তাহাকে লক্ষ্য ককিয়! কোন কথা কহিতে তাহার প্রবৃতি হইল না। 

লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে পর সীতার কি হইয়াছে, বাসস্তী ইহ! 

জিজ্ঞাস করিলে, আত্রেয়ী আর কিছু বলিতে পারিলেন না । 

বাসস্তী আবার বলিলেন,__র্ধ্যা অরুদ্ধতী ও বশিষ্ঠদেব, রঘুবংণীয়- 

দিগের অধিনায়ক এবং বৃদ্ধা মহিষীর। জীবিত থাকিতে এরূপ ঘটিল 

কেন ?* 
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আত্রেরী তাহাতে উত্তর দিলেন,__“খধ্যশৃঙ্গ ষক্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করায়, 
তাহার। তখন তাহার আশ্রমে ছিলেন; যজ্ঞসমাপনৈর পর অরুন্ধতী বধূশূহ্য 
অযোধ্যায় গমন করিব ন1 বলায়, বশিষ্ঠের প্রস্তাবে তাহার] বঝলীকির 

তপোঁবনে বাস করার ইচ্ছ। করিয়াছেন ।” 

রামচন্দ্র এক্ষণে কি করিতেছেন, বাসশ্সী ইহ! জিজ্ঞাস! করিলে, 

আত্রেয়ী অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিলেন যজ্জে সহধন্্চারিণীর 

প্রয়োজন থাকায় বাসন্থী বলিয়। উঠিলেন,_-“তবে কি রাক্জা আবার বিবাহ 

পর্য্যস্তও করিয়াছেন ?” 

আত্রের়ী তথন হিরণ্ুয়ী সীতা-প্রতিরতির কথা বলিলেন। শুনিয়া 

বাসস্তী বলিতে লাগিলেন.-_“লোকোত্তর পুরুষদিগের চিত্ত বজ 

অপেক্ষা ও কঠোর, আবার কুম্থুম অপেক্ষাও মুদু হইন্না থাকে; কেহই 

তাহাদের মনোভাব বিশেবরূপে অবগত হইতে পারে না|” 

আত্রেয়ী পরে যজ্জীয় অশ্ব, তান্কার রক্ষিগণ, তাহাদের অধিশ 

নায়ক লক্ষমণপুত্র চন্ত্রকেতুর কথাও বপলিলেন। 

শুনিয়া! শ্লেহতরে ও কৌতুকসহকাঁরে আনন্াশ্র বিপজ্জন করিতে 
করিতে বাসন্তী বলিয়া উঠিলেন,_-“কুমার লক্ষ্মণেরও পুল্র! আঃ.বাচিলাম।” 

তাহার পর আত্রে্লী শুদ্রমুনির তপস্তা, ব্রান্মণশিশুর মৃত, রামচন্ত্রের 
শম্বংকবধের জন্য যাত্রা সমস্তই জানাইলে, বাসন্তী বলিলেন,_-প্ধূমপায়ী 

শৃদ্র শন্বক এই জনস্থানেই তপন্ত! করিতেছে । তাহ! হইলে রামচন্দ্র এ 

দিকৃই অলঙ্কত করিবেন বলিয়া! মনে হইতেছে 1৮” 

আত্রেয়ী তখন বাঁসন্তীর নিকট বিদায় চাহিলেন, বাঁসস্তীও তাহাকে 

বিদায় দিলেন। কারণ, সে সময়ে মধাহ উপস্থিত হইয়াছিল । 

তাহার! দেখিতে লাগিলেন যে, তটস্থিত পক্ষিনীড়-নিচিত তরুসকলের 

বন্ধল হইতে বায়সাদি পক্ষী কীটগুপিকে আকর্ষণ করিয়! ছায়ায় বসিয়! 
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আনন্দসহকারে ভক্ষণ করিতেছে, আর শাখাশ্রমী ক্লান্ত কপোত- 

কুকুটকুলের কুজনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বুক্ষগুলিও 

আবার কপোল-কগ্,য়ন-নিবারণের জন্য হস্তিগণের গগুঘর্ষণকম্পে 

নিপতিত রবিতাপে শিথিল-বুস্ত কুস্ুমনিচয়ে গোদাবরীর অচ্চনা 

করিতেছে । তাছা'র পর উভয়ে সে স্থান হইতে অপস্চত হইলেন । 

পুষ্প কারোহণে চারিদিক অন্বেষণ করিতে করিতে রামচন্দ্র দওকারণ্যে 

উপস্থিত হইলেন, এবং তপস্তারত শূদ্রমুনিকে দেখিতে পাইলেন । তথন 
তিনি সদয়ভাবে খঙ্গা উদ্যত করিয়া শহ্বকের বধে প্রবৃত্ত হইয়া! বলিতে 

লাগিলেন,__€রে দক্ষিণ হস্ত, মৃত ব্রাহ্গপশিশুর পুনজ্জীবনের জন্ত এই 

শৃদমুনির প্রতি কপাণের আঘাত কর। দুর্বহগর্তভারে খিন্না সীতার 

নির্বাসনে পটু রামের বাহু তুমি ; তোমার আবার করুণ! কোথা হইতে 

সম্ভব হইবে ?” 

তাহার পর তিনি অতিকষ্টে শশ্বকের শিরশ্ছেদ করিয়া বলিয়া 

উঠিলেন,_-“রামের উপযুক্ত কার্য্যই হইল, এক্ষণে সেই ব্রাহ্গণশি্ 

জীবন লাভ করিবে কি?” 

সেই সময়ে এক দিব্যপুরুষ উপপ্তিত হইয়] শ্রীরামচন্দ্রের জয় উচ্চারণ 

করিয়া কহিলেন,_যমভনন নিবারণ-কারী অভয়দাতা আপনি দওবিধান 

করায়, সেই ব্রাহ্মণশিপ্: সঞ্জীবিত হইয়াছে, আমারও এই সম্পদ্লাভ 

ঘটিয়্াছে । আমি শম্বুক, আপনার চরণসুগলে প্রণাম করিতেছি । সৎসঙ্গে 
নিধন ঘটিলেও তাহা হইতে পরিক্রাণ লাঁভ করা! যায় ।* 

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,_-পব্রাহ্মণশিশ্তর পুনজীবনলাভ ও 

তোমার দিবাশরীর প্রাপ্তি এই উভয় ঘটনায় আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। 
অতএব উগ্র তপন্তার ফললাঁভ করিয়! আনন্দ-প্রমোদ ও পুণ্য-সম্পদে 

পরিপূর্ণ বৈরাজ নামক অবিনশ্বর লোক প্রাপ্ত হও।* 
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দিব্যশরীরী শন্ব,ক উত্তর দিলেন,-_-“আপনার অনুগ্রহেই এই মহিমা" 

লাভ হইয়াছে ; এ বিষয়ে তপস্তায় কি করিয়াছে ? অথবা! তপস্তার দ্বারাই 
মহোপকার ঘটিযাছে বটে ; কাঁরণ, জগতে অন্বেষণীয় ভূতনাথ শরণাগত- 
বসল আপনি এই অধম শৃদ্রের অন্বেষণে শত শত যোজন আতক্রম করিয়। 

যে এখানে উপাস্কৃত হইয়াছেন, ইহাই তপস্তার ফল বলিতে হইবে; 

নতুবা অধোধা! হইতে আপনার দগুকারণ্যে পুনরাগঘন ঘটিবে কেন £”; 

শম্বকের কথা শুনিয়৷ রামচন্দ্র ৩থন বলিয়া উঠিলেন,_-'£এই কি সেই 

দণ্ডকারণ্য ?” 

তখন তিনি তাহার প্রতি দৃট্টিপাঁত করিয়া! সেই পরিচিত ভুঁমকে 

চিনিতে পারিলেন। তাহার কোন প্রান মিথশ্যাম, আবার কোন স্থান 

ভীষণ বিশ্ব তর জন্ত রূক্ষ দেখাইতেছিণ 7 স্থানে স্থানে নিঝর-নি5ফ়ের 

বঙ্কারে দিক্সকল মুখারত হইন্লা উঠিতেছিল। তাঁথ, আশ্রম, গার, 

সরিৎ, গণ্ড ও কাস্তারে নিশ্রিত সেহু বিস্তীর্ণ ভূথণ্ড অপূর্বশোভাহ বিগার 
করিতে ছিল । 

শন্বক আবার বলিতে লাগলেন,--'এই দণ্ড কারপ্যেই আপনি পূর্বে 
বাস করিয়' চতুর্দশ সহ ভীমকর্ম্ম। রাক্ষন এবং খর, দূষণ ও ত্রশিরাকে 

নিহত করিম়্াছিলেন। সেই জন্ত এই [পন্ধক্ষেত্র জলগ্থানে মানাদের হার 

ভীরু জনপদবাসীরাও নিয়ে বিচরণ কারতেছে।” 

তখন আবার রামচন্দ্র বলিয়া! ভঠিলেন,---“ইভা কেবল দণ্ডকারণ্য 

নহে, জনন্থানও বটে 1” 

শহ্বংক উত্তর কারলেন,--“ তাহা যথার্থ, এ সকল জনস্থানের প্রান্তস্থিত 

দক্ষিণাভিমুখ দীর্ঘারণয ) এখানে ভয়ে সকল প্রানীর রোমহর্ষ উপস্থৃত হয় ; 

আর ইহার বিকট গিরিগহ্বরগুপি উন্মত্ত ও প্রচণ্ড শ্বাপদকুগ দ্বারা 

পরিব্যাপ্ত। জনস্থানের এই প্রান্তপীমার কোন স্কুল পক্ষিগণের কুজন- 
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বঞ্জিত ও নিস্তব; আবার কোন স্থল শ্বাপদগণের প্রচণ্ড নিনাদে পরিপূর্ণ ; 

কোথাও বা স্বেচ্ছান্প্ত গম্ভীরফণ ভূজন্দদিগের নিশ্বাসপবনে দাবানল 

প্রজলিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার অভান্তরস্থিত বিবরমধ্যে স্বল্পজল 

বিদ্যমান থাকায়, তৃষ্ণাতুর কৃকলাদগুলি অজগরদিগের স্বেদধার। পান 

করিতেছে ।” 

তৃতপুর্ব খরালয় জনস্থান দেখিয়া রামচন্দ্র পৃর্ব-বৃত্তান্তগুলি "যন 

প্রত্যক্ষে৪ হ্যা অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি চারিদিকে 

দৃষ্টিপাত করিয়া! বলিয়া উঠিলেনঃ_“বৈদেহী কানন কড়ই ভালবাদিতেন ঃ 
সম্মুখে সেই বান্তারগুণি দেখা বাইতেছে ; ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে 

আর কি ভয়ানফ হইতে পারে ?* 

তাহার পর তিনি অক্রবিসজ্জন কারতে করিতে আবার বঝলিতে 

লাগিলেন,_“তোমার সহিত মধুগন্ধিবনে বাস কার এই বাঁলর়। সীতা 

কতই ন আনন্দিত হইতেন। তাহ।র স্বেহ এইরূপই ছিল; প্রিয়জন কিছু 

ন|! কারলেও নিকটে থাকিয়া! যে স্থথ প্রদান করে, তাকাতেই হুঃখবাশি 

দুরীভূত হইয়া যায় । সেইজন্য যে যাহার প্রিয়জন, সে তাহার পশ্খে কি 

এক আনক্ৰচনাম় পদ্দার্থ 

শদ্বক দে সময়ে বলিয়া উঠিলেন,_“ণএই ভীষণ অরণ্যপর্শনে আর 

কাজ নাই ; এক্ষণে ম্কল মঘুরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্যন্ত প্রদেশ 

দ্বারা বেষ্টিত ঘনসন্সিবিষ্ট গাঢ়নীলচ্ছার় ৩রুণতরুরাজিভে মণ্ডিত, নির্ভয়ে 

বিচরণণীল বিবিধ মৃগধযূথে পুর্ণ, প্রশাস্তগন্ভীর এই মধ্যমারণ্যভাগ 

অবলোকন করুন। এখানে মত্ত পক্ষিগণের আরোহণে বেতসলত! 

হইতে চ্যুত পুষ্পরাশিতে স্বাসিত শীতম্বচ্ছদলিলে পরিপূর্ণ নির্বরিণী- 

নিচয় শ্তামজন্বনিকুঞ্জে নিপতিত পকফলের শবে মুখরিত হইয়া শতত্বোতে 

বহিয়1 যাইতেছে । গহ্বরস্থিত তরুণ ভল্ল.কগণের প্রতিশবগম্তীর নিষ্ঠীবন- 
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যুক্ত আরাবদকল একটি মিলিতধ্বনি বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছে । গঞজ- 

বিদলিত শগ্নকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিনকলের রসোখিত শীতল, কটু ও কষায় 

পান্ধের মিলনও অনুভূত হইতেছে ।”” 

কামচন্ত্র তখন শণ্ুককে বলিলেন,_-“ভদ্র, তোমার পথে কল্যাণ 

বষিত হউক, তুমি দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া পুণলোকে 

গমন কর।” 

শহ্বক উত্তর করিলেন,__“পুরাণ ব্রহ্গবাদী মহধি অগন্ত্যকে খআঅভি- 

ৰাদন করিয়। শাশ্বত লেকে প্রবেশ করিক 1” 

এই বলিয়া তিনি অগন্ত্যাশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন । 

শন্বকের প্রস্থানের পর রামচন্দ্র হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া বিলাপ করিতে 

আর্ত করিলেন। তিনি বলিতে লাঁগিলেন,_-“আবার পেই বন সম্মুখে 

দেখিতেছি । এইখানে সুদীর্ঘ কাল বাস করিয়া আমরা স্বধন্ম'নরত 

বানপ্রস্থের ও সংসারম্থখের রসঙ্গজ গৃহস্তের বৃত্তি আচরণ করিয়াছিলাম। 

এই সেই ময়র্ধবনি-নিনাদিত গিরি-নিবচ, মন্তমূগের লীলাভূমি বনস্কলী, 

যনোহর বেতস-লতায় পরিশোভিত ও ঘনসন্িবিষ্ট শীল-নিচুলে বিভূঘিত 

সরিত্রট। আর দুর হইতে যাহাকে মেঘমালার ন্যায় বোধ হইতেছে, 

এ সেই প্রজ্বণগিরি ; হারই নিকটে গোদাবরী প্রবাহিতা হইতেছেন। 

এই পব্বতের বিশাল শিথরে গৃধরাজ জট।যু বাস করিতেন; নিয়ে 

র্ণকুচীরে আদরা অবস্থিতি করিতাম। নিকটে গোদাবরীর স্বচ্ছ 

সলিলে তকুনিচয়ের গ্রামশোভ1 প্রতিবিষ্বিত করিয়া বিহগকুলের 

কুজনে মুখরিত বনান্তপ্রদেশ বিরাজ করিতেছে । এইখানেই সেই 

পঞ্চব্টাবনে আমাদের বাসের জন্ত তাহার বিভাগসকল ্বচ্ছন্দে 

বিহারের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে? প্রিয়ার প্রিয়সথী বাসম্তীও 

গ্রেথোনে অবাস্থিতি করিতেছেন ।” 
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এই সমস্ত আলোচনা করিতে করিতে রামচন্দ্র অত্যন্ত বিহ্বল 

হইয়া! পড়িলেন। তিনি আবার বলিন্না উঠিলেন,_-“হতভাগ্য রামের 

এ কিঘটিল? দীর্ঘকাল পরে বেগশীল তীব্রব্িষরস সব্বশরীরে 

পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, স্ুৃতীক্ষু শল্যখণ্ড দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইলে, হৃদয়ের মর্মস্থলে সঞ্জাত ব্রণ ফুটিা! গেলে, 

দারণ যন্ত্রণার যেরূপ বিহ্বল ও হতচেতন করে, সেইরূপ প্রিক্াবিরহ- 

শোক আবার ঘনীভূত হইয়া আমাকে বিকল ও মুচ্ছিত করিয়া 

ফেলিতেছে । সেযাহা হউক, পুর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি একবার দেখিয়া 

লইতেই হইবে ।” 

এই বলিয়া রামচন্দ্র সেই অরণ্যপ্রদেশ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ 

করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালবশে তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 

পূর্বে যে স্থানে নদীক্রোত বহিষ্লা যাইত, এখন তথায় তট হইয়া! গিম্াছে; 

বৃক্ষদমহ্থের ঘন ও বিরলতার ব্যতিক্ূম ঘটিয়াছিল। বহুকাল পরে 

দর্শনের জন্ত বনটিকে অন্যবন বলিয়। রামচন্দ্রের মনে হইতেছিল ) 

কিন্ত শৈলগণের অপরিবর্তিত অবস্থান তাহার সে ভ্রম দূর করিয়া 

দিতেছিল। 

রামচন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেও পঞ্চবচী-ন্েহ 

তাঁহাকে ষেন বলপুর্ধক আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি একাকী পঞ্চ- 

বী দশ্নে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া বলিতে লাঁগিলেন,-_ 

“যে পঞ্চবটাতে প্রিয়ার সহিত সেই সুখের দিনগুলি অতিবাহিত 

করিয়াছিলাম, স্বগৃহে আসিয়া! যাহার ন্ুদীর্ঘ কথা লইয়া ক্যাপৃত থাকি- 

তা, প্রিয্লতমাঁকে বিসর্জন দিয়া পাপাত্মা রাম এক্ষণে একাকী তাহাকে 

কিরূপে অবলোকন করিবে) আবার তাহাকে বিনা-সম্তাষণে কেমন 

করিয়াই ব! পরিত্যাগ করিয়া যাইবে 1” 
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সেই সময়ে শক আবার উপস্থিত হইয়া রামচজ্ত্রকে অভিবাদন করিয়া 

কহিলেন,_-“দেব ভগবান্ অগন্ত্য আমার নিকট হইতে আপনার 

আগমনপংবাদ শুনিয়। বলিয়া পাঠাইলেন যে, ন্েহময়ী লোপামুদ্র! 

পু্পকাবতরণের মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা 

করিতেছেন। অন্ঠান্ত মহযিরাও উপস্থিত আছেন। অতএব আপনি 

আশ্রমে আগমন করিম্বা সকলকে সম্মানিত করুন। তাহার পর 

বেগশালী পু্পকে আরোহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন ও 

অশ্বমেধ যজ্জের জন্য সজ্জিত হইবেন |” 

'ভগগবানের আদেশ শিরোধাধ্য” বলিয়া রামচন্দ্র উত্তর দিলেন। 

তাহার পর তিনি পুষ্পকে আরোহণ কাঁরগা অগন্ত্যাশ্রমের দিকে 

অগ্রসর হইলেন । গুরুজনের আদেশে পঞ্চবটাকে ক্ষণকাল আতক্রম 

করার জন্ঠ রামচন্দ্র তাহার নিকট ক্ষন। প্রার্থনা কপ্রিলেন। 

যাইতে যাইতে তাহা দেখিতে পাহলেন যে, ক্রৌঞ্চপর্ববতে 

কুঞ্জকুটীরস্থিত পেচকগণের ঘু২কারে মুখরিত বেণুগুচ্ছে বায়সগণ 

মৌনাবদন্বন কিয়া রুতিয়াছে। আর বিচরপশীল মনুরগণের কেকারব 

শু(নয়? উদ্বিগ্ন মর্পসমূহ পুপ্জাতন চন্দনতরুর স্বন্ধদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। 

আব:র দক্ষিণাদ্রিপমূহের কন্দরগুগি গোদ্াাবপীর গদ্গ্দনাদে মুখরি ৩ 

হইয্ব। উঠিতেছে। শিখরদেশকে মেঘালগ্গনে নালবর্ণ করিস্তা তুলিতেছে, 

এবং পরস্পর প্রতিঘাতে নিবিড় চলোম্মির কোলহলে উত্তাল গভীরপয়ঃ- 

পবিত্র সরিৎসঙ্গনগু|লও বিরাজ ৰরিতেছে। 

€ ৩) 
আজ সমগ্র পঞ্চবটী ব্যাপিয়া এক অপুর্ব শোভার তরঙ্গ ছুটিয়াছে। 

তরুপত' ফলপুষ্পে সাজিফ্।া যেন নন্দন-কাননকেও লজ্জা দিতেছে। 

পর্কতের নীল শিখর গুলি যেন আরও নাল হুইয়। উঠিয়াছে। নির্বরিণী- 
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নিচয়ের কলধবনি যেন মধুর সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে । বিহগকুল নিজ 
নিজ কৃজন পঞ্চমে তুলিয়াছে ; মযর-মযুরী নাচিয়া বেড়াইতেছে ? মুগকুল 

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে ; করভ-করতভী মদোন্ন্ হইয়। ক্রীড়া 

করিতেছে । সমস্ত বন্ভূমিতে যেন নব্জীবনের স্ধশার তইয়াছে। 

শীরামচন্দ্রের আগমনে বনদেবতা বাসন্তী এইরূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন । 

আবার গোদাবরাহদে ও আজ মভাঁসমারোহ । তথায় ভগবতা ভাগী- 

বীর সমাগম হইয়াছে; তাহার সভিত সীতাদ্দেবীও আসিয়াছে ন ; তজ্জন্ 

গোদাব বীহৃদয়ে আনন্দ-কল্লোল ফুটিয়ং উঠিতেছে । তমসাও ভাগীরথীর 

স্ভিত আসিয়! জনস্থানে পরিভ্রমণ কব্িতেছেন ; পঞ্চবটার প্রান্তবাহিনী 

মুরলাও গোদাবরীবক্ষে নিপতিত হওয়ার জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটির 

চলিয়াছেন। 

সতসা মস! ও মুরলার দেখা কইলে, তমসা মুরলাকে ব্যস্তস্মন্ত 

হইয়া প্রধাবিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তথন মুরল! বলিতে 

লাগিলেন,_-“ভগবঠা লোপামুদ্রা সরিদর! গোদাবরীর নিকট আমাকে দিয়া 

বাঁলয়। পাঠাইয়াছেনঃবধু সীতাকে পরিত্যাগ করা অবধি রামচন্ত্রের শোক 

তাহার স্বাভাবিক গ্রান্ভীর্যের জন্ত বাহিরে প্রকাশিত হইয়া! না পড়িলেও, 

অন্তরে প্রচ্ছন্রভাবে দারুণ বেদন। জন্মাইয়৷ নিরুদ্ধপাকপাত্রস্থিত সম্তপ্ত 

দ্রব্যের স্টায় ভইস্জা। উঠিয়াছে। প্রিয্নজনের বিরহজাত দীর্ঘকালব্যাপী 
অবিচ্ছিন্ন শোক-প্রবাহে রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া! পড়িয়াছেন। 

তাহাকে দেখিয়| আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমাদের আশ্রম 

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সময় রামতদ্র বধৃসহবাঁসে স্বচ্ছন্দ বিহারের 

সাক্ষিস্থল প্রদেশগুলি অবশ্তুই অবলোকন করিবেন। সেই সেই স্থানে 

উদ্বেলিত শোকাবেগে নিসর্গবীর রামচন্্রেরও অনিষ্টপাতের আশঙ্কা 
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আছে। তজ্জন্ত তোমাকে সাবধান হইতে বলিয়! জানাইতেছি ষে, 
রামচন্দ্র মুগ্ছিত হইয়। পড়িলে, সলিলনিকরক্িঞ্ক পদ্ম-কিপ্ক্ব-স্থরভি 
তরঙ্গবাযু ধারে ধারে প্রবাহিত করিয়! তাহার জীবাত্মরকে যেন তৃপ্ত 

করা হয়” |” 

তমসা লোপামুদ্রার ন্েহদাক্ষিণ্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন,_- 

“রামচন্ত্রকে সঞ্জীবিত করার মৌ'লক উপায় কিন্তু নিকটেই উপস্থিত 

আছে!” 

মুরলার তাহ! জানিতে কৌতুহল জন্মিলেঃ তমস। তখন সীতার বন- 
বাসের পর তাহার ভাগীরথীজলে আত্মবিনজ্জন, কুশলবের প্রসব, 

ভাগীরথী ও পৃথিবীর সহিত তাহার রসাতলে গমন, ভাগীরথী কর্তৃক 

কুমারদ্বয়ের বাল্সাকির আশ্রমে আনয়ন এই সমস্তের পরিচয় দিয় 

কহিলেন,__““দরযুমুখে শম্ব-কবধের জন্য রামচন্ত্রের জনস্থানে উপস্থিতি 

গুঁনিয়া, ভাগরথীও ভগবতা লোপামুদ্রার স্ায় আনন্দিত হুইয়া উঠেন, 

পরে তিনি সীতাদ্দেবীকে সঙ্গে লইয়। কোন গৃহাচারচ্ছলে গোদাবরীর সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে এখানে আগমন কারয়াছেন |” 

গঙ্গাপৃথিবীর সীতার জন্য এরূপ ব্যগ্রতা শুনিয়া মুরল। বলিয়া 

উঠিলেন,_-“'এনধপ বাজিদ্িগের দশাবিপধ্যন্নও বিশ্ময়াবহ। কারণ, গঙ্গা” 

প্রমুখ দেবতারাও ইহাদের সাহাযোর অন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন।” 

ভাগীরথীর সীতাকে সঙ্গে লইয়া গোদাবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আসায়, মুরলা গ্রীত হুইয়া বলিতে লাগিলেন,-_-“ভগবৰতী ভাগীরথী উত্তম 
বিবেচনাই করিয়াছেন।. রাজধানীতে অবস্থিতি করিম! জগতের মঙ্গল- 

কর কার্যে ব্যাপৃত থাকার, রামনদ্রের চিত্তবিক্ষেপ ন! ঘটিতে পারে 
বটে, কিন্ত অনাসক্তভাবে ও শোকমাত্রই অবলম্বন করিয়! পঞ্চবটা প্রবেশ 

ষে তাহার পক্ষে অনর্থকর, তাহাতে সন্দেহ নাই । তবে সীতা দেবা 
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কিরূপে রামভদ্রকে আশ্বস্ত করিবেন, তাহা! জানিতে আমার কৌতুহল 

জন্মিতেছে।”” 

তমসা উত্তর দিলেন,_ “ভগবতী ভাগারথা সীতাদেবীকে আদেশ 

করিয়াছেন যে,'অগ্ভ কুশলবের দ্বাদশবাধিকী জন্মতিথি ; এই দিনে বর্ষান্থ্যায়ী 
মঙ্গলগ্রন্থি বন্ধন করিতে হইবে ; তজ্জন্ত মন্ুসস্ভূত রাজধিবংশের প্রসবিত। 

পাপনাশন তোমার পুরাণ শ্বশুর সুর্য্যদেবকে শ্বহস্তে অবচিত পুষ্পরাশির 

দ্বারা অচ্চনা কর । তুমি যথন তজ্জন্ট অবনিপৃষ্ঠে বিচরণ করিবে, তখন 

আমার প্রভাবে বনদেবতারাও তোমাকে দেখিতে পাইবে না; মন্রষ্যের 

ত কথাই নাই । ভগবত আমাকেও আমার প্রতি স্নেহশালিনী 

জানকীর সহচরী হওয়ার জন্ত আর্দেশ দিরাছেন ।৮” 

মুরলা এই সমস্ত বৃত্তান্ত লোপামুদ্রাকে জানাইবার জন্ত তথ! হইতে 

প্রস্তানে উদ্ভত হহলেন । কারণ, বামচন্দ্রের আগমনের আর অধিক বিলম্ব 

ছিল না। সেই সময়ে তাহার! দেখলেন যে, শীতাও গোদাবরীহ্দ 

হইতে বিনিচ্ধান্ত হইদ্1] পঞ্চবটার ্দকে অগ্রসর হইতেছেন। তাহার 

কপোল ছুইটি পাওুবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া! গেলেও তাহাতেই মুখখানি সুন্দর 

দেখাইতেছিল, এবং বিলোল কবরাতে আরও শোভ৷ বিস্তার করিতেছিল | 

তাহাকে দেখিয়া করুণরসের মুডে অথবা শরারিণী বিরহব্যথার হ্যায়ই 

তাহাদের বোধ হইতে লাগিল। শরৎকালের দুঃসহ তাপে কেতকী- 

পুষ্পের গর্ভপত্জ যেমন ম্রান হইয়া যারুঃ মেইরূপ দারুণ দীর্ঘশোক তাহার 

হৃদয়-কুন্ুমকে বিশুঞ্ষ করিয়া ছিন্রবৃন্ত মনোহর কিসলয়তুল্য আপাতুর 
ক্ষীণ শরীরটিকে মলিন করি! তুলিয়াছিল। তাহার পর মুরল! সে স্থান 

ইইতে প্রস্থান করিলেন ; তমসাও সীতার অভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 

কুন্থমরাঁণিতে ভূষিত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া সীতা পুষ্পচয়নে 

বাপূৃতা হইলেন? তাহার ভ্বদয় শোকে ও উদ্বেগে আন্দোলিত হইয়া 
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উঠিতেছিল। সহসা “কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ" বলিয়া বনমধ্য হইতে 
এক শব্দ উত্থিত হইল ? সীতা! তাহাকে বাসভ্তীর স্বর মনে করিয়। তাগার 

প্রতি লক্ষ্য করিতে লাঁগিলেন। আবার শব্দ উঠিল,---“চঞ্চলতাবে 

সন্থুথে আগত যে করিশাঁবকটিকে সীতাদেবী শ্বহস্তদ্ত্ত শল্লকীপল্লবাগ্রে 

পরিপাষণ করিয়াছিলেন, বধূর সহিত জলবিহারে রত তাহাকে অন্ত এক 

উদ্দাম যূথখপতি বেগে আক্রমণ করিল ৮? 

এ কগ। গুনিয়! সীতা কজ্েকপদ গমন কাঁরয়! 'আর্যপুক্র, আঁমার এই 

পুল্রটকে রক্ষা কর, রক্ষা কর,» বলিয়! উঠিলেন ; ক্ষণপরেঠ সমস্ত কথ! 

স্মরণ হওয়ায়, সীতা কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,_-'*পঞ্চবটার দর্শনে 

এই হতভাগিনীর মুখ ₹ইভে সেই চিরান্যন্ত অক্ষরগুলিই নিঃস্যত 

হইতেছে ।” 

তাহার পর শ্িনি “হ। মাধ্যপুক্র,* বলিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
সেই স্ময়ে তমদা উপস্থিত হইয়া, তাহাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করিতে 

লাগিলেন । 

সহসা “বিমানরাজ, এইখানেই স্থির হও” বলিয়া! একফ গভীর বৰ 

আকাশ-তল প্রতিধবনিত করিয়া তুলিল। সেই স্বরে সীতারও টনক 

সম্পাদন হইল। অবশ্ত ইহা! যে রামচন্দ্রের ক্ঠস্বর, সীতার তাহ! 

বুঝিতে কিছুনাত্র ও বিলম্ব হইল ন!। জলপুর্ণ মেঘের শবে ন্যায় সেই 

গুরুগন্তীর ধ্বনি সীতার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ করিয়া! তাহাকে সঙ্জীবিত 

করিয়া তুলিল। 

তমসা মশ্রমোচন করিতে করতে ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়! 

উঠিলেন,-_-“বংসে, মেঘধ্ব।নতে মযুরী যেমন চকিত ও উৎকন্তিগ হইয়া 
থাকে, সেইরূপ কাহার এই অপরিশ্ফুট স্বরে তুমি ব্যাকুল হইয়া 

উঠিতেছ ?,, 
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সত] উত্তর দিলেন,_-“ভগবতি ! এই গম্ভীর বরুবক্কে কি আপনি 

অপরিস্ফুট বলিতেছেন? আমি কিন্তু ইহাকে আর্দাপুল্রের কথম্বর 

বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি 

তখন তম্সা কহিলেন, ঠহী, শুনিয়াছি বটে ; ইক্ষাকু-কুন-নৃপতি 

তগস্তারত কোন শদ্রের দণ্ডবিধানের জন্য জনস্তানে আসিযাছেন ৮ 

শুনিয়া সাত ব'ললেন,_*সৌভাগাক্রমে সেই নুপর্ির রাজব্ব 

অক্ষগ্রভাবেই অন্টিত হইতেছে ।” 

সেই সময়ে কাবার দৃব হঠতে রামচন্দ্র বলিয়া! উঠিলেন,--“যেখাঁনে 
দ্রমগুলি ও মুসগুলি পর্মস্তে আমার বন্ধু হইয়াছিল, যায় প্রিয়ার 

সভিত সুদাঘকাঁল বাদ করিফাছিপাম, বত কন্দর ও নিঝরে ভূষিত 

গোদাবরার প্রান্ত'স্ৃত এইত দেই গিরিতট গু সন্গুখে দেখা যাইতেছে 1” 

সত? তপন রাঁমচন্ছকে দোথতে পাইলেন। রামের দেহ প্রভাত- 

জাণীন চন্দুনগ্ড"লর ন্যয় মাপার, পরিক্ষীণ ও ভববল হটন্সা ঈঠিয়াছিল ; 

কেবল হাভার সৌম্য ও গম্ভীর তেজ দেখিয়। সীত! তীহাকে চিনিতে 

পারযাছিলেন। রামচন্দ্রের এইরূপ আকার দেখিয়া পীতার হৃদয়ে 

দার] (ব্দনা-শঞ্চার হইল! তিনি “মআম!য় ধরুন? বলিম়্া ভতমসাকে 

আলিঙ্গন কগিয়। মুষ্ছিতা তইয়। পড়লেন । তমনা তাহাকে আশ্বস্ত 

করিতে গরুত্ত হউলেন 

েদ্রকে পঞ্চবটাদর্শনে উদ্বামভাবে প্রজলিত অন্তলীন ছুংখাগ্রির ধুম- 

রাশির গায় মোহে বাঘচন্ত্রকে সমচ্ছন্ন করিরা ফেলিল। 1*নি 

“হা, প্রিয়ে জান(ক, বলি! বিলাপ করিতে লাগিলেন । 

এই সমস্ত দেখিয়া তমসা মনে মনে বলতেছিলেন,_-“গুরুজনের! 

এইক্পই আশঙ্কা করিয়াছিলেন ।* 

সীতা! কিঞিৎ আশ্বন্ত হইয়া! বলিয়া উঠিলেন,--প্হার ! এ কি হইল?” 
৩ 
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সেই সময়ে আবার রামচক্ত্র হা দেব দণ্ডকারণাবাসসবি, বিদেহ- 

রাজপুত্র বলিয়। মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 

তাহ! দেখিয়। সীতা জবার অত্যান্ত ব্যাকুন হুয়া উঠিলেন এবং 

বলিতে লাগিলেন,_-"এই হঙভাগিনীর উদ্দেশেই নয়ন-নালোতপল 

মুদ্রিত করিয়া, আন্যপুভ্র মুঙ্খিত হহলেন দেখিতোছ। হায়! উত্পাহ- 

ভঙ্গে বিবশ হইয়া, তিনি একেবারে ধরণীপুণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । 

ভগবতি তমসে, রক্ষা করুন, আধ্াপুভ্রকে বাচাল।” 

এই বলিয়া সীতা তমলার চরণঙলে নিপতিত হইলেন। শমস! 

তাঙাকে বলতে লাগিলেন, “কল্যা।ণ, তুমিই জগতৎ্পাতকে সঞ্জীবিত 

কর) তোমার করস্পর্শই তাহার অতীব প্র; ভাহাতেই তাহার 

সঞ্জীবনোপায় নিহিত বূহিগাছে।” 

যাহা হয় হউক, তগবতা যাহা বলিতেছেন, তাহাই কারতেছি,, 

এই বলিয়! লীত! রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। 

ধরণ-বিলিন্তিত রাষ্চান্দ্রর অঙ্গে সজল-নয়না সীতার করম্পশমাত্রেই 

তিনি চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উতকুন্প হইব উঠিলেন। সাত 

তাহাকে উৎসাহত দেখিয়া হবসহকারে মনে মনে বলিতে লাগলেন, 

শ্ত্রলোকের জীবন আবার যেন ফাপয়। আনল খাঁণয়া মনে হহতেছে।% 

রামচন্ত্র তখন বলিয়। উঠিলেন,_-“এ কি! হারচন্দনের পল্লব-দ্রবে 

কিংবা নিম্পীড়ি ঠ হন্দুক্রণাক্কুরের পেকে, অথবা সন্তপ্ু জীন ও চত্বর 

পরিতর্পণ সঞ্জীবনী ওষধির রসে কেহ কি আমা হৃদয় সিক্ত কারন? 

দিল? মনের সীবন ও পরিমোহন এইম্পশ নিশ্চয়ই পুব্বপরিচিত । 

ইহা সন্তঃসম্তাপজাতা মুচ্ছ। অপনোদন করিয়া আনন্মভরে আবার আমান 

বিহ্বল করিয়া! তুলিতেছে।* 
সীতা তখন কিঞ্চিং তীতা হইয়। কম্পিত-কলেবরে দুরে অপনরণ 
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করিকা! বলিভে লাগিলেন,-*ইহ!ই এক্ষণে আমার পক্ষে বথেষ্ট বগিতে 

হইবে |” 

ভমি-শয়ন হইতে উঠিয়া আবার তাহাতেই উপবেশন করিয়া রামচন্ 

বলিতেছিলেন,_ পস্সেহমযা সীভাদেবা জি আমার প্রতি অনুগ্রহ 

প্রদর্শন করিতে আপিয়াছেন ?” 

সেকথা শুনিয়া সীতার মনে ভহতে লাগিল যে, রামচন্দ্র তাহাকে 

অন্বেষণ করিতে পারেন । বাশুবিক রামচন্দ্র তাহাই করিতে প্রবৃত্ত 

হুুলেন। সীতা তখন তমাকে লইয়া দূত অপসরণ করার হচ্ছ! 

করিলেন ১ পাছে রামচন্দ্রের খিনাছমতিঙে তাহার আগমনে তিনি 

অধিকতর ত্ুদ্ধ ভন, সীত1 তাহাই আপস্ক' করিতেছিলেন। 

তমসা তাহ! বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,-“বৎমে, তোমার সে 

আশঙ্কার কারণ নাহ। তুমি এক্ষণে ভাগীরথীর বরপ্রভাবে বনদেবতা- 

দিগেরও অবস্তা 1” 
সীতার তখন সে কথার স্মরণ হইল। রামচন্দ্র আবার “হা প্রিয়ে 

গাঁনকি” বণিয়া খিলাপ করিতে লাগিলেন। 

তাহা শুনিয়া সীতা প্রণয়াভিমান-সহকারে গদ্্গদন্বরে বলিয়। উঠি- 

লেন,-_-“আর্ম্যপুজ, এক্ষণে আর ও কথা সাজে না।”? 

ভাঁহার পর অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বাঁপলেন,_-“অথব৷ 

জন্মাস্তরেও ষাহার দর্শনলাভ অসম্ভব, এবং এই হতভাগিনীর প্রতি 

স্পেহ প্রবণ হইয়া যিনি এরপ বিলাপ করিতেছেন, তাহার প্রতি বভ্রময়ীর 

্টায় নির্ঘিয় হইব কেন? আমিত ইহার হৃদয় জানি? ইনিও আমার 

হৃদয় জানেন”, সেই সময় চাপিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রামচন্দ্র সথেদে 

বলিয়। উঠিলেন,_ণহায়! এখানে ত কেহই নাই দেখিতেছি।” 

সীতা তখন তুমসাঁকে বলিতে লাগিলেন,৮-'ভগবতি ! অকারণে 
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আমায় পরিত্যাগ করিলেও এক্ষণে ইহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার 

মনে ষেকি হইহেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি ন'। 

তমস উত্তর দিলেন,--“বংসে, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। 

ভো'মার হৃদয় নৈরান্তে একেবারে উদাসীন হইয়াছিল; স্বামীর অকারণ- 

পবিতাগরূপ অপ্রির কাব্যে কোপক্লুষ হইয়। উঠে, সুদীর্ঘ বিরহে এই 

আকম্মিক মিলন ঘটার, এক্ষণে বিস্ময়স্তিমিতের স্যার হইয়া পড়িয়াছে। 

আবার প্রেরপতির সৌজন্তে প্রসন্নভাবও ধারণ করিতেছে, এবং তাহাব্র 

শোকোচ্ছণসে গাঢ়করুণায় পর্ণ ভয় প্রেমতবে বেন গলিয়' পড়িতেছ্ছ 1” 

রামচন্দ্র তখন বলিতেছিলেন,_ণদোব, তোমার ন্নেছাত্র শ্বীতল 

স্পর্শ মু্রিমান্ অন্তগ্রহের স্তাক়্ আমাকে আহ্লাদিত করিয়া তলিতেছে। 

কিন্ত আনন্দদামিনি, তুদি কোথান্স বডিয়াছ ?? 

শুঁনয়। সীতা বলিতে লীগিলেন,-“অগাধ স্নেহগন্তার, আনন্দনিষ্যন্দী 

সধামাথ। আর্ধ্যপুজ্রের ধিলাপব্চনভ্রুশি শুনরা প্রভানবশে আমার জন্ম- 

লাভ অকারণ্পরিভ্যাগে শশ্যবিদ্ধী হহলেও এক্ষণে আদরণীয় বালয়াই 

মনে হইতেছে |?” 

সেই সময়ে রামচন্দ্র বণিয়া উঠিলেন১-পপ্রির়তম। কোথায় ? কনার 

পরিশালনপটু হায় রামের ভ্রনোৎপাত্ত ব্যতাত ইত আগ কিছুই নভে? 

সহল" বননধ্য হইতে আবার “কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ |” এই শব 

উত্থিত হইল, এবং সং সঙ্গে 5ঞ্চলভ'বে সম্মুখে আগত যে করিশাবকটিকে 
সীতাদেবা স্বহস্তদরন্ত শল্লকীপল্লবাগ্রে পারপোধণ করিয়াছিলেন, বধূর 
সচিত জলবিহারে রত তাহাকে অন্ত এক উদ্দাম যৃখপতি বেগে আক্রমণ 

করিল,” এ কথাও উচ্চারিত হইতে লাগিল। 

এ সমস্ত শুনিয়া রামপীতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

রামচন্দ্র [প্রতমার সেই পুভ্রটির রক্ষার জন্য উত্থিত হইলে, সহসা 
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বনদেবতা বাসন্তী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে দেখয়া 
“এ কি, দেব রঘুনন্দনকে দেখিতে ছি যে, বলিয়া তাহার জন্ন উচ্চারণ 

করিলেন। রামসীতা তাহাক্ষে বাসন্তী বলিগ্লাই বুঝিতে পারিলেন। 

তাচার পর বাসন্তী করিশাবকটির রক্ষার জগ রামচন্ত্রকে বলিলেন)_- 

“দেব, সত্ব অগ্রসর তন) 'এখান হইতে জট্া'বুশিখরের দক্ষিণে সীভা- 
তীর্থ দিয়া গোদাবরাতে অবতরণ করিয়া! সাতাদেবীর পুক্রাটকে 

রক্ষা করুন 1৮ ৃ 

জটাদুর নান শুনিয়া সীতা বংলঃ1 উঠিলেন১--হা ভাত, অ.পনার 

অভান্ন আঙ জনগন শৃগ্ত বোপ হইতেছে ৩ 

বাসগীর কগার রামচন্দ্রে? জন্মায় ছিন্ন হয়! বাওতেছিল 1 ব্গদেবতা 

তাঁহাকে পথ দেখাইয়া জইয়া চঙ্চিলেক। 

সীতা তচঙাকে কহে গশদসিভ্য সভাই কি বনদেবতারও 

আমাদিগকে দেখাত পাইবেন না"??? 

তমসা উন্তব দিলন,-“লক” দেবতা অপেক্ষা অন্দাকনীর 

গ্রভাবই আঁধক ৮ 

তপন সীতা তমসাকে সক্ষে লইয়া রাম ও বাঁসন্তীবৰ অন্গলরণ 

করিতে লাগংলন। রা'ননক্্র গোদ্ধাবপাকে শন কাদয়া প্রণাম করি- 

লেন। দেই সনয়ে তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, সীতার পুল্র করভকটি 

জয়লাভ করিয়া, বধূর সঠিত বিচরণ করিতেছে । বংসম্তী তাচাতে রাম- 
চন্দ্রকে আনন্দ প্রকাশ করিতে বাঁললে, রামচন্দ্র “আযুগ্মন্, বিজয়ী হও? 
বলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । সীঠাও করিশাবকটি এক্ষণে 

এরূপ হইয়!ছে দেখিয়া! আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন। 

রামচন্দ্র সাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,--*দেবি, 

তোমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, মৃণালনিগ্ধ ডদগত দশনান্কুরে ষে 



৩৫৮ কবিকথা । 

তোমার কর্ণপুর হইতে লবলীপল্লৰ আকর্ষণ করিত, তোমার সেই 
পুজটি মদমত্ত করিপতিকেও জয় করিন্ছে সমর্থ হটফ্াছে ; সুতরাং যৌবনে 

ষে কল্যাণের আশা করা যায়, সে তাহারই আ্পদ ভইয়1 উঠিয়াছে 1৮ 

গুনিয়! সীতা বলির উঠিলেন,_““চিরায়ুস্সান্ সৌম্যদর্শন। কাত্া 
হইতে যেন বিষুক্ত না হয়।” 

রামচন্দ্র বাসস্তীকে আবার বলতে লাগিলেন,_-“দেখ সখ, বৎস্টি 

আবার কাস্তান্ুরঞ্রনের চাতৃমাও শিখিয়াছে। প্রণরভরে ণীলাচ্ছলে 

উৎপাটিত মৃণালস্তম্ব গ্রাসঙ্গরূপে প্রন্নান করিয়া, বিকসিত-পন্মস্ছবাসিত 

জলগণ্ডষ বধুর মুখমধ্যে ঢালিয়া দিতেছে,__আবার শুগু ছারা জলকণ! 

বর্ষণ করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ সিল্ক করিয়া তুলিতেছে১_অনশেষে সরল- 

নালযুক্ত নজিনীপত্রের ছতুটিও বধূর মন্তকে ধারণ করতেছে ।* 

এদিকে সত তমসাকে বলিতে লাগিলেন,_-ভগ 75, করিশিশুটিত 

এরূপ হইয়াছে, ন! জানি, আমার কুশলব এত'দনে কেমন হইয়া 

উঠিম্লাছে 1১, 

তমসা উত্তর দিলেন,_-“তাহারাও এইন্ধপ হইয়া জানিবে ১, 

সীত। ত«ন আবার বকিয়া উঠিলেন,--“আংম এরাপ হতভাগিনী 

যে, আমার কেবল পতিবিরহ নহে, পুজবির5ও ঘটিতছে 1৮ 

শুনিয়া তমসা কছিলেন,_-"ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে ?”, 

সীশা আবার বলিতে লাগিলেন১--“আধাপুভ্র যখন আমার পুজ- 

বয়ের ঈষদূবিরল কোমলধবল দধনে ভূষিত উজ্জ্রনকপোন-পরিশোতিত 
মধুর কাকলী ও হাসো মনোহর কাকপক্ষযুক্ত অমল মুধপন্যুগল 
চুম্বন লা করিলেন, তখন আমার 'এ প্রসবের ফল কি?” 

তমদা উত্তর দিলেন,--“দেব পার অন্বগ্রঙ্তে তাহাই ইউবে |? 

, তখন সীতা বলিয়া! উঠিলেন,_-“ভগবতি, বৎসদবগ্ধের স্মরণে আমার 
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স্তনযুগল হইতে হুদপ্ধধারা ক্ষরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের 

জনকও নিকটে অবস্থিত) তাই আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সংসারিণী 

হইয়া উঠিয়াছি |” 

তমসা বলতে লাগিলেন,-_“এ বিষয় কি আর বলিব। স্গেহের 

শেষ সীম! সম্তানকেই আশ্রয় করে) অপতাই পিতামাতার পরস্পরের 

সংযোগন্থল। পঠতিপত্বী উভয়েরই “ম্হের আম্পদ হওয়ায়, বিধাতা! 

সম্তানদূপ আনন্দমকস একটি গ্রন্থির দ্বারা তাহাদের হ্বদয় দুইটিকে 

বন্ধন করিয়! দেন।১ 

সেই সময়ে নবোদগত মনোহর € চঞ্চল পুচ্ছা-ভূষিত ছটালঙ্কত 

মণিময় মুক্টের শা একট ময়ূর বধূর সহিত শানন্দবিভ্বল হইয়া, 

তাণ্ব্ন্ ত্যলমাপনের পর কদন্বতরুশাখায় বর্সিয়। কেকাধ্বনি করিতে" 

ছিল। এই ময়ুনটিকেই সীত্তাদেবী পালন কবিয়াছিলেন। বাসত্তী 
রামচন্্কে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। সীতার দৃষ্টিও তাহার প্রতি 
নিপতিত হইল, এবং তিনি মঘ্বটিকে সেরূপ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া 

উঠিলেন। রামচন্দ্র তোমার আনন্দ বৃদ্ধি হউক” বলিয়া ময়রটিকে 

আশীর্বাদ করিলেন, সীতাও তাহানে সম্মতি দিলেন । 

পাঁমচন্ত্র আবার তাঠাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,“তুমি 

বথখন মণ্ডপাঁকারে পরিভ্রমণ করিতে, প্রিক়্তমার চক্ষু দ্ুইটিও সঙ্গে 

সঙ্গে তখন পুটমধো আবদ্ধিত হইত । সে সমর তাহার চটুল ভ্রযুগলের 

নর্তনে তাভাদিগকে কতই ন! হ্ন্বর দেখাইত! মুগ্ধা প্রিয়া কর” 

কিসলয়ের তালে ভোমাকে নিজ পুত্রের সভার নাঁচাইতেন, এক্ষণে আমি 

'তাচ। স্নেহপুর্ণ জদয়ে স্মরণ করিতেছি ।” 

যে কদম্ব-তরুশাখাস্স মমুরটি বঙিয়াছিল, তাহাকেও সীতাদেবী 
পরিবধর্ধিত করিয়াছিলেন। বামচন্দ্রের সে কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি 
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বলিয়া উঠিলেন,_-“আহা, পশুপক্ষীদিগেরও পরিচয়বোধ আছে। যে 
কদন্ববৃক্ষটিকে প্রিয়তমা পরিবদ্ধিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি, 

তাহাতে ছুহ একটি কুহ্থমও বিকসিত হুইয়াছে। দেবীর গিরি-মঘুরটি 

তাহাকে স্মরণ করিম! রাখিয়াছে' এবং স্কাহাতেই অরস্থান কারয়া 

স্বজনদের প্রীত অন্থভব করিতেছে ।” 

রামচন্দ্র কদম্বভরুটি চিনিতে প'রিয়াছেন জানিয়। সীত' যার পর নাই 

আঁননিত হইলেন । 

পঞ্চবগীতে আরামচন্তজ্রের আগমনের জন্ঠ বাঁপস্তা এন্সণে তাহাকে 

অভ্যর্থনা কাঁরতে প্রবৃত্ত হহলেদ। তিনি তাশ্তাকে তথায় উপবেশনের 

জন্য অনুরোধ করিয়! বলিতে লা'গলেন)--*' দে, কদঃ1-বনমধাবত্তী 

যে শিলাঁতলে আপনি কান্তার সহিত শরন করিতিন, এই সেই শিলা- 

থগুখান পড়ি রভিদাছে। এই্থানে বসি সীতা হবিণশিশুগুলির 

মুখে তৃণগুচ্ছ গদান কিতেন, সেইজন্য তাহার। এ স্থানটি পরিত্যাগ 

করিতে পারত ন! ৮ 

রামচন্দ্র তা; দেখিতে আঅশন্ত' হইয়া, সজঙগনবরনে অন্স্থ'ন উপবেশন 

করিলেন । সাঁতাঁ তখন বাসস্তাকে লক্ষ্য কারি কহলেন।-ণসাখঃ 

তুমি অ'মাকে ও আর্ধ্পুভ্রকে এছ স্থনডি দেখায় এ 1ক করিলে? 

সেই আধ্যপুভর, সেং পঞ্চবটাবন, মেহ সখা বাসশ্তা, বিবিধ স্বচ্ছন্দবিহারের 

সাক্ষী সেই গোদাবদীকাননপ্রদেশ, পুক্রনিব্বিনেষ সেই সুগপক্ষিপাদপকুল, 

জর সেই মামি ! কিস্ত এ হতভাগিনী সেসকপ দেখিলেও আহার পক্ষে 

যেন ইহাদের অস্তিত্ই্ নাই। জীবলোকের পারণাম এইরূপই বটে 1৮ 

রামচন্দ্রের কাতরভাব নিরীক্ষণ করিয়। বাসস্তী তথন সীতাকে উদ্দেশ 

করিয়া বলিতেছিলেন,--“সথি সীতে, রামচন্্রের এ অবস্থার প্রতি 

দুষ্টিধাত করিতেছ না কেন? সর্বদাই ইচ্ছামাত্রেই দেখিতে পাইলেও 



উত্তর-রামচরিত । ৩৬৩ 

বাহার কুবলয়-দল-ন্সিগ্ধ অঙ্গে তোষার নয়নের নব নব উৎসব সম্পাদিত 

হইত, এক্ষণে তিনি বিকলেন্দরিয়, প্রাওুদর্ণ ও শোকে দুর্বল হইয়া পড়িয়- 

ছেন; তাহাঁফে অতি কষ্টেই গ্মনুমান করিতে পার যায়। একপ 

অবস্থাতেও তাঁহাকে নয়নাতিরাম.বোধ হইতেছে 1 

বাসস্তীর কথায় সীতা বলিক্পা "উঠিলেন,_ «আমি স্মস্তই 

দেখিতেছি ৷” 

তাহা শুনিয়! তমপ1 কতিলেন,-- “তুমি চিরদিনই এইরূপ ভাবে 

স্বামীকে দেখিতে থাক 1 

সীতা আবার বলতে লাগিলেন,--5 দৈব! আর্্যপুভ্র আমাকে 

ছাঁড়িরা এবং আ'ম তাহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ কাঁর”১ এ কথ! 

কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাগ। সেষযাহ্া হউক, অগ্রর পতন ও 

পুনরুদগমের অন্তরালে জন্মানদেও দুণভদশণ দেই আব্ধ।পুভ্রকে 

একবার দৌড় লহ 1১” 

এই বাঁধা জীতা সম্পৃহ-্নয়নে রামচন্দ্রে দেখিতে লাগিলেন । মসা 

সেহাশ্র |বিসজ্ঞশ হারতে কাপতে সাঁতাঁকে আলিম্মন করিশ! বলিদ় 

উাঠনেন, নন্দ ও শোকে উচ্ছালত অশ্রধারা [াবদজ্ঞল কামিতে 

কারণে কাণপশনম্পূহায় বিক্ষারিত তোমার নেহনিষ্যান্দণ। শুভ্রা দৃষ্টি 

হুদ্ষিধাপর হায় হদয়েশকে যেন নাত লার্য়। তু!লিভেছে।” 

বাপস্তা এতক্ষণ বামচঞ্রের সাঁহত আলাপ কারতে'ছংলন বটেঃ কিন্ত 

তাহ।র যথে।১৩ অশ্যৎথনা ও 1চত্ত(বনোদন ঘ:ট নাই মনে কঠিয়া। তিনি 

তাহার আঙগোজশে প্রবুত হহঞ্েন। খনদেবতা তখন বলিতে লাগলেন, 

--রামবেবের স্বদৎ আবার এই বনাগমনে মধুবধী তরুগণ ফলপুষ্পের 

অর্থ) গুধান করুক, প্র'্চুটি তক মল-সীরভ-বাদিঠ বনবাঘু: প্রবাহিত 
হউক, পাক্ষগণ র।গধুণ্ডকণ্ঠে আবরল ঞণ্ধ্বনি করতে থাকুক |” ॥ 



৩৬২ কবিকথা। 

নিমেষমধ্যে সমস্ত পঞ্চবটীবন এইরূপই হইয়া উঠিল। 
তাহার পর রামচন্দ্র বাসস্তীকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলে, 

বাসস্তী উপবেশন করিয়া অশ্রবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন,-- 

“মহারাজ কুমার লক্ষণের কুশল ত?” 

রামচন্দ্র ষেন তান শ্রবপ না করার ভাব দেখাইয়া! বলিতে লাগিলেন, 

--“মৈথিলী স্বীয় করকমলে অন্ধ, নীবার ও শম্প বিতরণ করিয়া যে বৃক্ষ, 

পক্ষী ও কুরঙ্গদিগকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তাভাঁদিগকে দেখিয়। আমার 

ছদয়্্রবের হ্যায় কি এক বিন্দার উপস্থিত ভইতেছে, এমন কি, তাহাতে 

পাষাণও বিগলিত তইয়া যায় ।* 

বাসন্তী আবার বলিলেন,--ণ্মহারাজ, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, 

কুমার লক্ষণের কুশল ত ?” 

বাঁসম্তীর “মহারাজ” সম্বৌপনটি রামচন্দ্রের নিকট প্রণকশূন্ত বলিয়া! বোধ 

হইল। আবার কেবল লক্ষণের কুশল জিজ্ঞাসা করার, অশ্রচ্ছাসে তাহার 

কহম্বর রুদ্ধ হইতে থাকায়, সাতার বৃত্তান্ত তিনি 'মবগত আছেন বলিয়! 

রামচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল: পন্ে রাঁমচন্দ্র বাসন্তীর কথা্র উত্তর 

দিয়! কভিলেন,--ণ"ই1, কুমারের কুশল বটে ।” 

এই বলিয়া! তিনি রোদন করিতে লাগিলেন । বাঁসস্তী তখন 

ব্লামচন্দ্রকে কহিলেন,_-“দেব, আপনি এরূপ নিটুৰ হঈলেন কেন ?? 

“স কথ! শুনিয়া সী হা বলিয়া উঠিলেন,-“সথি বাসস্তি, তৃষি এব্ধপ 

কথা বলিতে আবরস্ত কন্পিলে কেন? আর্ম্যপুভ্র সকলের নিকটই প্রিয়- 

সম্ভাবণের যোগা £ বিশেষতঃ আমার প্রির়সখীর নিকট ।৮ 

বাসস্তী আবার “তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি 
'আমার নয়নকৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গে অমুত্ধারা, এইরূপ শত শত 

প্রিয়বাক্যে সেই সরলপ্রাণার চিত্তরঞ্জন করিয়া তাহাকে ই--অথব 



উত্তর-রামচরিত। ৩৬৩ 

থাক, ইহার পর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই 1৮ বলিয়া মুক্ছিত 

হইয়! পড়িলেন। 
রামচন্ত্র উিপযক্ত স্থানেই বাক্যনিবৃত্তি ও মৃচ্ছ1 হইয়াছে” বলিয়া 

বামস্তীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন । সংজ্ঞালাভ করিয়। বাসন্তী আবার 

বলিলেন,_-“দেব, আপনি এরূপ অকার্যের অনুষ্টান করিলেন কেন ?” 

সীত] বাসত্তীকে বিরত হওয়ার কথাই বলিতেছিলেন। 

রামচন্জ্র উত্তর দিলেন,_প্লোকে সহ করিতে পারে না বলিয়!।”” 

শুনিয়! বাসন্থী বলিলেন,-_“তাচার কারণ কি ?” 

রামচন্দ্র উত্তব্ন করিলেন,--“তাভ্ারাই জানে ।” 

তখন তমসা বলিয়া উঠিলেন,- “তাহাদিগকে তিরস্কার করাই 
উচিত 1” 

বাসন্তী আবার বলিতে লাগিলেন-_নিষ্টর, তোমার নিকট বশই 
প্রজ়্ দেখিতে ছ ; কিন্তু ইহ! অপেক্ষা ঘোততর অপযশ আর কি ভইতে 

পারে? প্রভূ, বলুন দেখি, গহনকাননে সেই হরিণনকনার কি দশা 

ঘটিয়াছে এবং আপনিই বা সে বিষয়ে কি মনে করিতেছেন ?+ 

সে কথায় সীতা বলিয়! উঠিলেন,_-”সধি, ঠুমিই ন্ঠির ও কঠোর ঃ 
কারণ, শোকসন্পপ্ত আর্ধ্যপুভ্রকে আবার সম্তাপিত করিয়া তুলিতেছ 1” 

তমন! ব!ললেন,_-“হহ। প্রণক্ন ও শোকাবেগেরই উক্তি” 

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, -“আমি কি আর মনে কগিব1? ভয়ব্যাকুল 

একবরীয় কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলনমন! ও গ্রস্ষ,রিত গঠারে অলমগমনা 
প্রিয়তমার কোমল নবমূণালসম1 জ্যোত্স্ানয়ী অঙগলতিক] হিংমজস্তগণ 

নিশ্চয়ই গ্রাস করিয়াছে |” 

সীতা তখন বলিয়৷ উঠিলেন,--“*আর্ধ্যপুল, «ই দেখ আমি জীবিত 
ক্লহিয়াছি 1১ 



৩৬৪ কবিকথা । 

রামচন্ত্র আবার “হ1 প্রিয়ে জানকি, তুমি কোথায় ? বলিয়া বিলাপ 

করিতে লাগিলেন। তাহাতে সীতা বলিলেন,_“হায় ! আর্ধপুত্রও 

মুক্তকণঠে রোদন করিতে আরম্ভ করলেন দেখিতেছি।» 

তমস। বলিয়া! উঠিলেন,--“বংসে, উহা! এ অবস্থারই উপযোগী বটে ; 

দুঃখিত ব্যক্তাদগের হঃখানব্বাপণ করাই ডাচত। কারণ, গভীর জলা- 

শয়ের জল উচ্ছাঁপ্ত হইয়া উঠিলে, জণানগমন করাহ তাহার প্রতীকার) 

শোক ও ক্ষোতে অহ্ির হুইন্' উঠিলে, প্রলাপাদির দ্বারাই হৃদয়কে শান্ত 

ক।রতে হগ। [বিশেষতঃ রামচন্ত্রের সংদারধাত্রা বহুবিধ ক্রেশে পু) 

তাহাকে আভন বষ্ট,চত্তে বথাবাধ এত বিশ্বসংসার পালন করিতে হয়। 

নিদ,ঘতাঁপে খুঙ্ুম ধেনন বিশু হহক্কা বার, সেহরূপ পপ্রয়াশোক তাহার 

জাবনকে পাঁরম্নান কারক! তুঁলিতেছে। তান যে, বিলাপ করিয়া দুঃখ 

প্রশঘন কিবেন, শাহ ও উপান্গ নাই। কারণ, তিনি শ্বয়ংই তোমাকে 

ত্যাগ করিখছেদ। আবার এখনও পধ্যস্ত যে ডিন জাবনধারণ করিয়া 

আছেন, হাহ। কফেবল বিলাপেরহ জন্ত ; কালেহ রোদন্ট?কে পরম লাভহই 

বলিতে হহবে 1৮ 

রামচন্দ্র আবার কাতিরভাবে বালিতে লাগিলেন, তায়, কি কষ্ট! 

গাড়েছেগে হদর বিদাপত হইতেছে, কিন্তু ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া 

যাইতেছে না! বিকল দেহুভাব শুচ্ছাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্ত একেবারে 

চৈতন্ত হারাইতেছে না । অগষ্দ্রণাতে অঙ্গ ধপ্ধ করিতেছে, কিন্ত একেবারে 

ভন্দীভূত করিতে পারতেছে ম11 মন্দরচ্ছেণী বিধি প্রহার করিতেছেন 
বটে, কিন্ত লীবন-নুত্র ত ছিন্ন হহতেছে না!” 

শুনিয়া সাড। বালা] উঠিলেন,--"এইরূপই বটে 1” 

রামচন্দ্র আবার বাঁলতে আরুস্ত করিলেন,-__“হে পুরবাসিগণ ও জন- 

পদখা'সব্ণ, আমার গৃহে সীতাদেবীর স্থান আপনাদের অভিমত না হওয়াস্থ 



উত্তর-রামচরিত । ৩৬৫ 

তাহাকে নি্জন অরণ্যে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি,--তজ্জন্ত অন্থুশো- 

চনাও করি নাই। চিরপরিচিত এই সকল স্থানদর্শান যে ভাবতরঙ্গ 

উঠিয়াছে, তাভাতে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত ভয় পড়িয়াছি ) কাজেই উপ" 

য়াস্তর না থাকায় এক্ষণে এইন্ূপ রোদন করিতেছি । আপনারা কিছু 

মনে না করিয়া প্রসন্ন হউন 1৮ 

রামচন্দ্রের কাতরভাব দেখিয়া তমসা বলিয়া উঠিলেন,__- “ইহার 

শোকদাগব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি |” 
বাসস্তী তখন বলিলেন,--প্দেব, অতীত বিষয়ে আব শোক করিয়া 

কি হইবে? এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন |” 

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,_-“সখি, কি বলিলে? ধৈর্য্য দেবীশৃন্য জগতের 

দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইতেছে ) সীত1 এই নামও বিলুপ্ত হইতে চলিল ; কিন্তু 

রাম কি জীবিত নাই ?5 

শুনিয়া সীতা বলিয়। উঠিলেন,--“আর্যাপুজের কথাগুলিতে আমাকে 

মোভাচ্ছন্ন করিয়া তূলিতেছে ।” 

তমসা বলিতে লাগিলেন _ণ্তাঁহা হইতে পারে বাটে, এই স্েহার্্ 

ও শোকদারুণ বাকাগুলি নিতান্ত প্রিয় নহে। এগুলি তোমার উপরে 

বিষমিশ্রিত মধুধারার হ্যা ব ষত হইতেছে 1” 
রামচন্ত্র আবার বাসস্তীকে . ঝলিলেন।--পঅস্তঃপ্রবিষ্ট চক্রাকার 

জলদক্গারশল্যের ন্ান্স, অথবা সবিষ দশনের তুল্য মর্চ্ছেদী ৮৪ 

তীব্র শোকশঙ্কু কি আমি সহ করিতেছি লা ?”” 

শুনির! সীতা বলিয়া! উঠিলেন,_-আমি এরূপ মন্দভাগিনী, যে আবার 

আর্ধ্যপুক্রের ক্লেশের কারণ হইয়! উঠিলাম।” 

, ঝ্লামচন্দ্র স্বীয় হৃদয়কে "নিয়ন্ত্রিত সুরিলেও পূর্বপরিচিত . বস্তসমূহের 

দর্শনে তীহার শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল $ তিনি বলিতে- 



৩৬৬ কবিকথা । 

ছিলেন,--প্চঞ্চল উদ্মিমালার স্তায় ক্ষুভিত ইন্দ্রি্মগণের আবেগনিরোধের 

জন্তু আমি অতিকষ্টে অন্তরে যে সমস্ত ষস্ত করিতেছি, কেমন এক 

চিন্তবিকার অপ্রতিহতবেগ জলপ্রবাহের দৈকত-সেতুভেদের স্তায় 

তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়া প্রবলবেগে প্রসারিত হইতেছে ।” 

সে কথায় সীতা বলিয়া উঠিলেন,_“আধ্যপুজ্রের এই দ্র্বার দারুণ 

শোকাবেগে আমারও ছুঃখ প্রস্কুরিত হুইয়া যেন হৃদয়কে কম্পিত করিস 

তুলিতেছে।” 

রামচন্দ্রকে শোকবিহ্বল ও বিপন্ন দেখিস বাসস্তী তাহার মন অন্ত- 

দিকে আকৃষ্ট করার আঁভগ্রান্ধে বলিলেন,__“বেব,এই চিরপরিচিত 

জনস্থান প্রদেশগুলি দেখিস আপনি চিত্তবিনোদন করুন ।” 

তাহাই হউক” বলিয়া ব্রামচন্দ্র উখ্িত হইলেন এবং চারিদিকে 

পরিভ্রমপ করিতে লাগিলেন । সীতা কিন্তু বাসস্তীর এই বিলনোদনো- 

পায়কে দুঃখদন্দীপনের কারণ বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। 

রাম ও বাসন্তী ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পরিচিত কুঞ্জের 

নিকট উপস্থিত হইলেন। বাসন্তী সেই কুঞ্জটিকে উদ্দেশ করিয়। 

বালতে লাগিলেন,_-*“দেব, আপনি সীতার আগমনপথের দিকে চাহিয়! 

এই লতাগৃহেই উপাঁবষ্ট ছিলেন; তিনি কিন্ত কৌতুকভরে হংসশ্রেণী 

দেখিতে দেখিতে গোদাবরী-দৈকতে বিলম্ব করিতেছিলেন $ পরে ফিরিয়! 

আসিয়! আপনাকে অত্যন্ত বিমন! দেখার, কাতরভাবে কমল-কোরক-নিভ 

প্রণাঁমাঞজলি বন্ধন করেন।” 

সীতা তখন বলিয়া উঠিলেন,--“সথি বাসস্তি, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর! 
দেখিতোছ; কারণ, হৃদয়ের মর্মস্থলে প্রবি শল্য বারংবার আলোড়ন 

করিয়।৷ এ হতভাগিনী ও জর্য্যপুত্রকে সন্তাপিত করিয়া তুলিতেছ।” 
রামচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন,--“'অরি চণ্ডি জানকি, তোমাকে 
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উত্তর-রাম্চরিত। ৩৬৭ 

যেন ইতস্ততঃ দর্শন করিতেছি, কিন্তু তুমি ত আমার প্রতি অণুখাত্র 

অনুকম্প। প্রদশন করিতেছ না। হায় দেবি! আমার হৃদয় বিদীণ 

হইতেছে দেহের বন্ধন শিথিল হইয়! পড়িতেছে, জগৎ শূন্য দেখাইতেছে, 

অবিরত জালায় আমি অন্তরে জলিয়। মরিতেছি. অস্তরাত্ম বিধুর ও অবসন্ 
হইল্স। যেন প্রগাঢ় অন্ধতমসে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, প্রবলমোহে চারি 

দিকৃ আচ্ছন্ন কগিতেছে  মন্দভাগ্য আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে 

পাগিতেছি না 1৮ 

এহ বালিয্া তিন আবার মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া 

সীতা অত্যন্ত ব্যাকুল! হঃয়া। উঠিলেন। বাসন্তী রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত হওখার 

জন্য চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । 

তাহার পর সীতাও “হা আধ)পুত্র" এই হুতভাগিনীর জন্তই সকল 

জীবলোকের মঙ্গলাধার তোমার বারংবার এইরূপ জীবনসংশমুকর দশা- 
পরিণাম ঘটিভেছে। হায়! হায়! আমও হত হইলাম,» বলিতে 

বলিতে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। 
তমসা তখন তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করিয়। কহিলেন, “বৎসে, 

পুনব্বার তোনারই পাণিষ্পর্শ রামভদ্রের সঞ্জীবনোপায় ১ 

তখনও পর্য্যন্ত রামচন্দ্র সংজ্ঞালাভ করেন নাই দেখিয়া, বাসন্তী 
ব্যাকুলা হইয়া বলিতে লাগিলেন,-- গ্রয়সথি সাতে, তুমি এখন 

কোথান্ন ? তোমার জীবিতেশ্বরের জীবন রক্ষা! কর ।” 

সাঁতা তখন ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রের হৃদয় ও ললাট 

স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের চৈতন্য পুনরাগত হইল । তাহা 

দেোখিয়! বাসস্তী অত্যন্ত আহলাদিত হইয়া উঠিলেন। 
চেতন! লাভ করিয়া! রামচন্ত্র বলিতেছিলেন,--"সেই সংস্পর্শ ত্বক, 

মেদ, মজ্জা, আস্থ প্রভৃতি বাহিরের ও অন্তরের শরীরধাতুগুলিকে 



৩৬৮ কবিকথা । 

অকম্মাৎ যেন অমৃতমন্র প্রলেপের দ্বাগধা লিপু করিয়া আমাকে পুনর্বার 

সঞ্জ'বিত করিয়! তুলিতেছে-আবার নিরতিশয় আনন্দদানে সন্ত প্রকার 

মোহ আনয়ন করিতেছে 1” 

তাহার পর আনংন্দ চক্ষু নিএপিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “সি, 
ভঃগ্য সুপ্রসন্্ ঝল্গিয়া বোধ হইতেছে 1 

বংসন্তা্র তাহা জানতে কৌতু“ল জন্মিলে, রামচন্দ্র বনিপেন,--“আর 

বি, সীতাকে পুনর্বার পাইয়াছি 1৮ 

বাসন্তী উত্তর দিলেন,--"তিনি কোথায় ?” 

রামচন্দ্র তখন সীতার স্পশস্মথ অনুভব করিতে করিতে কহিলেন, 

”এই দেখ, (তিনি সম্মুখেই রভিয়াছেন 1” 

বানস্তী সীহাকে দেখি'ত পাইতেগিলেন না, কাজেই তাভার 

নিকট ইহা বামহন্্রের প্রলাপোক্তি কণিয়াই বোধ হইল। তিনি 

বজিভে জাঁগিলেন,_-*দেব বামচন্জ্র, 'এজে ত ভতভাগিনী প্রিয়সধীর 

শোকে দগ্ধ হইতেছে, তাভার পর আপনি এইরূপ দারুণ মর্মচ্ছেদী 

প্রলাপ-বাঁকো পুনর্বার তাহাকে ভম্মীভূত করিতেছেন কেন ?”? 

সীত! তখন বলিতেছিলেন,-«আমি এখন' এখান হইতে অপস্থত 

ইওয়ারই ইচ্ছ! কঠিতেছি। কিন্তু দার্থকালের অনুরাগবশে সৌম্য ও 

শীতল আর্যাপুত্রম্পর্শ স্থদার্থ ও দাক্ুণ সন্তাপ ভরণ করিয়া আমার 

তম্তকে বদ্রলেপ দ্বারা সংবদ্ধ করিতেছে ; তাহাতে .সে স্বেদাক্ত ও অন্রাস্ত 

জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া বিবশ ভইয়! পড়িরাছে এবং কাম্পত হইয়া 

উঠিতেছে |» 

বাসস্তীর কথায় রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,_-“সথি, আমার কথ! প্রলাপ- 

বাক্য হইবে কেন? বিবাহকালে মঙ্গলন্ত্রভূষিত বে পাণি গ্রহণ করিয়! 

ছিলাম, ইচ্ছামাত্রেই যাহার অমৃতশীতল ম্পর্শন্খ অনুভব করিয়া চির- 



উত্তর-রামচরিত । ৩৬৯ 

পরিচিত করিয়। রাখিয়াছিলাম, তুহিনকরকার গ্তায় মনোরম ও ললিত 

লবলীর অস্কুরতুপ্য প্রিক্লতমাঁর সেই হস্তই ত প্রাপ্ু হইয়াছি 1' 

এই বলিয়া! রাঁমচন্ত্র সীতার হস্তখানি ধরিয়া ফেলিলেন। রামের 

মুখে স্বীন্ন হস্তের পরিচয় শুনিতে শুনিতে সীতা বলিতেছিলেন,-- 

“আধ্যপুজ সেই আধ্যপুলই আছেন দেখিতেছি | 

তাহার পর স্পর্শ বতই প্রগাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, সীতা ততই 

বিহ্বল! হইয়া! পড়িতেছিলেন। রামচন্দ্রেরও সেইরূপ মবস্থা উপস্থিত 

হইলে, তিনি বাসন্তীকে বলিতে লাগিলেন,_-“সথি, আনন্দে আমার 

ইন্দ্রিয়গণ নিমীলিতপ্রা় হইতেছে । পাছে আমি আবার সীতাকে 

হারাই, এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়! পড়িতেছি অতএব তুমি ইহাকে 
ধরিয়া রাখ ।* 

বালন্তী কিন্ত রামচন্দ্রকে উন্মন্তই মনে করিতেছিলেন । ধুত হইবার 

তম্বে সীতা তখন হস্ত আকর্ষণ করিয়! ব্যগ্রভাবে সেস্থান হইতে চলিয়া 

গেলেন । রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,--প্হায়, কি কষ্ট উপস্থিত হইল ! 
স্বেদসিক্ত, কম্পিত, জড়তাপ্রাপ্ত প্রিয়ার করপল্লব, আমারও ঘর্মাক্তঃ 

কম্পবুক্ত, অবশ হস্ত হইতে সহস' পরিভ্রষ্ট হইয়া! পড়িল !” 

ক্রমে রামচন্দ্র অপ্ররুতিস্থ হইয়া উঠিলেন; তাহার নয়নদ্বয় কখনও 
চঞ্চল, কখনও নিষ্পন্দ, কখনও অলস, আবার কখন বা আবত্তিত হইতে 

লাগিল । সীতা তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; তিনিও তখন 
স্বেদাক্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিয়াছিলেন। 

স্নেহ, হাস্য ও আনন্দ সহকারে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে 

'তমস! বলিতেছিলেন,-_-“প্রিয়স্পর্শ-নুখে বৎস! স্বেদযুক্তা, রোমাফিতা ও 

কম্পিতাঙ্গী হুইয়া যেন নব-বারি-ধারায়. সিক্ত! সমীরান্দোলিতা প্কুট- 
কোরক। কদম্ব-বষ্টির স্তায় শোভা ধারণ করিয়াছেন ।” 

২৪ 



৩৭০ কবিকথ! । 

গুনিয়। সীতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_-”আমার দেহ অবশ 

হওয়ায় ভগবতী তমসার নিকট বড়ই লজ্জিত হইতেপ্ছ। ইনি হয় ও 
মনে করিতেছেন, স্বামী আমার অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি 

তাহার প্রতি আমার অন্ুুরাগের হাস হয় নাই 1” 

সেই সময়ে রামচন্দ্র আবার বিলাপ করিতে করিকে বলিয়া উঠিলেন, 

পক, প্রিয়তমা ত এখানে নাই। হা! বৈদেহি, তুমি নিশ্চয়ই 

নির্দিয়া ।৮ 

সীত! তখন বলতে লাগিলেন,_-“আঁমি সত্য সতাই নির্দস ; নু, 

তোমাকে এবূপ ভাবে দেখিয়া ও এখনও জীবিত রঠিয়াছি কেন ?% 

রামচন্দ্র আবার বলিয়। উঠিগেন,-পদেবি, ত্মি কোগায় ? আমার 

প্রতি প্রলল্না হ" 3 আমাকে এজপ ভাবে অবস্থিত দেখিয়া তোগাত 

পরিত্যাগ ঝর! উচভ নড়ে ১ 

শুনন। শীত! কহিলেন১-পআর্াপুভ১ দি বিপরীত কথাই 

বলিতেছ ; অমি তোমাকে পরিত্যাগ করি লাই) তুমিই আমাজে 

পরিত্যাগ করিয়াছ * 

বাদস্তী রামচন্জরকে শান্ত কক্রিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,_-ণদেক 

প্রসন্ধ হউন) স্বস্স লোকোন্তর ঠৈ্ধ্য অবলম্বন কাঁরয়া শোকাভিভু 

আত্মাকে স্াঙ্তর করিয়া তুলুন; কোথায় 'আমার প্রিরদ্বা 

রহিয়াছেল ?"? 

রামচন্দ্র তখন বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ--*সতা সতাই সীতা! এখানে 

নাই ; নতুব! বাসন্তী তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? তবেকি 

ইহ! শ্বপ্ন 1 কিন্তু আমি ত নিদ্রিত হই নাই, রামের আবার নিদ। কোথা 

হইতে আসিবে? নিশ্চয়ই সেই বারংবার-মনঃকলিত সীতা-সমাগমে 

সম্ভূত1! ভগরবতী প্রতারপাদেবী আমার অন্দরণ করিতেছেন !” 



উত্তর-রামচরিত। ৩৭১ 

দে কথায় সীতা বলিয়া! উঠিলেন,__পন্দারুণ! আমিই আর্্যপুত্রকে 
প্রতারিত করিতেছি ।” 

রামচন্ত্রের চিত্ত অন্যদিকে আকর্ষণ করিবার জন্য বাসন্তী তখন 

বাঁলতে লাগিলেন,--*দেব, দেখুন, দেখুন, জটাধুকর্তৃক ভগ্ন রাবণের 

কষ্চব্ণ লৌহনিম্মিত রথখানি পড়ি রঠিয়াছে ) অববার পিশাচ-বদন 

গদ্দত গুলির কঙ্কালাবশেষ৪ দেখ! যাইতেছে । এইখানে খঙ্গ দ্বারা 

জটাযূর পক্ষচ্ছেদের পর দীপ্রিমনী সীভাকে ধাপ করিয়া বিছ্যৃবক্ষ 

নেঘথণ্ডের হ্যায় রাবণ আকাশে ডাঁথত হইয়াছিল | 

শুনিয়! সীতা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন;-_-“গা আর্ধাপুক্র, তাঁত জটায়ু 

নিহত ভইতেছেন, আমি? অপহৃত হইলাম, রক্ষা কর রগ কর ।” 

রামচন্ত্রও সবেগে উখ্িত হইয়া বলিতে লাগিলেন, _-“রে তাত" 

শ্াণতন্তা, সীতাপঙ্ারী পাপাত্মা, তুই কোথায় যাই: ?” 

বাসন্তী তাহাকে আশ্বস্ত কারয়া কাঁইলেন,-.দব) রান্মস-বু--প্রপয়- 

“মকেতু, এখনগু কি আপনার ক্রাধের পাশ বিদ্য*ান আছে? 

সীতা ৬খন ঝালয়! উঠিলেন,“হায়! আমিও বে উন্মস্তার হাক 
হইয়া! উঠিলাম 1 

রামচন্ত্র আবার বলিতে আন্ত করিঞেন,-- তি সতাই আ'ম 

প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছি! তখন প্রিকহমার উদ্ধার নানা- 

গ্রুকাঁর উপায় অবচ্ম্বন «বং বীরণণের বিদ্দনে জ তে অদ্ভুত রসের 

অবতারণ। করায়, এই সমস্ত বিনোদনব্যাপারে, প্রিদুলাশের সঙ্গে সঙ্গে 

সগ্ধাঙ্ষীর পুর্দবিরহ শেষ ভইয়াছল। কিন্তু এক্ষণে কিরূপ মীনাবলঘ্ধন 

করিয়া নিএবখি বিরহ সহা করিব ?” 

নিয়! সীত। কহিলেন,_-ণ্ষদি সত্য সত্যই এ বিরহ নিরবধি হয়, 
তাহা হইলে আমি৪ ত হত হইলাম ।” 



ও৭২ কবিকথা। 

, রামচন্ের বিলাপের শেষ হইতেছিল না, তিনি আবার বলিতে 
লাগিলেন,--“যেখানে কপীন্দ্র স্থগ্রীবের সহিত আমার সখ্য ব্যর্থ, 

কপিগণের বীর্ধ্য নিক্ষল, জান্ববানের প্রজ্ঞা অকার্য্যকরী, বাযুপুত্ত হনু- 

মানের গমন অসম্ভব, বিশ্বকর্ম-তনয় নলের পথনিম্াণ ক্ষমতার অতীত 

এবং লক্ষ্মণের বাণও প্রবেশে অসমর্থ, জগতের মধ্যে এমন কোন্ স্থানে 

প্রিয়তমা, তুমি লুকায়িত রহিয়াছ ?”” 

রামের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন,-_-“ইহা অপেক্ষা 

ুর্বব-্বিরহ বরং ভালই ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে ।”» 
পঞ্চবটীতে রামচন্দ্রের আর থাকিতে ইচ্ছা! হইতেছিল না, তিনি 

বাসস্তীকে বলিতেছিলেন,--““সধি, রামের দর্শন এখন কেবল ন্মহদ্গণের 

রোদনের কারণ; তোমাকে আর কতক্ষণ কাদাইব ? আমাকে বিদায় 

দাও 1” 

সে কথায় সীতা তমাকে আলিঙ্গন করিয়া উদ্বেগসহকারে বলিয়া 

উঠিলেন,_-“ভগবতি, আধ্্যপুজ যে চলিয়া যাইতেছেন ৮ 

তমস! তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,-_-“চল, আমরাও আয়ন্মান্ 

কুশলবের বর্ষবুদ্ধির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্ত ভগবতী ভাগীরথীর চরণ- 

প্রান্তে গমন করি ।” 

সীত! তখন কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,_-“ভগবতি, প্রসন্না 

হউন 3 ক্ষপকালের জন্ত এই ছুলভ জনকে একবার দেখিয়া লই |” 

রামচন্দ্র সেই সময় বলিতেছিলেন)--“অশ্বমেধঘজ্ঞের অনুষ্ঠানের 

জন্য সহধন্দরচারিণী যে হিরপ্মরী সীতা প্রতিকৃতি নিন্মাণ করাইয়াছি, তাহাই 

দর্শন করিয়! এই বাম্পাকুল চক্ষুর বিনোদন সম্পাদন করিৰ।” 

রাঁমচন্দ্রের সহ্ধর্চারিণী পর্য্যন্ত উচ্চারণে সীতা উৎকম্পিত। হুইয়! 
উঠিয়াছিলেন। তাহার পর তাহার হিরগ্য়ী প্রতিক্কতির কথা শুনি 



উত্তর-রামচলিত । ৩৭৩ 

আবেগভরে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,__ আর্ধ্যপুক্র, 

তুমি আমার সেই আধ্যপুজ্রই আছ। আজ আমার পরিত্যাগ-লজ্জাশল্য 
উৎপাটিত হইয়া! গেল। আর্ধ্পুল্র যাহাকে আদর করেন, এবং ষে 

আরাপুজের চিত্তবিনোদন করিয়া জীবলোকের আশাবন্ধনম্বরূপ হইয়াছে, 

সে নিশ্চয়ই ধন্ত |” 

সে কথায় তমস! সহান্তে স্নেহাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে সীতাঁকে 

আপিঙ্গন করিয়া কহিলেন, -“বৎসে, ইহ! তোমারই আত্মপ্রশংসা ।” 

সীতা লঙ্জিত হইয়া অধোমুখে মনে মনে ৰলিতে লাগিলেন,__ 

“ভগবতী আমাকে পরিহাস করিলেন দেখিতেছি |” 

পেই সময়ে বাসস্তী রামচন্দ্রকে কহিলেন,_-«এই সমাগমে আমাদের 

প্রত্থি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদশিত হইয়াছে। প্রতিগমন সম্বন্ধে বলিতোছ যে, 

ষাহাতে কার্ধযহানি ন| হয়, তাহাই করুন।” 

শুনিয়া সীত1 বলিয়া উঠিলেন,__*বাসন্তীও দেখিতেছি আমার 

প্রতিকূল-চারিণী হুইয়! উঠিল 1” 
তমসা সীতাকে বলিলেন,__-“এস বংসে, আমরাও যাই ।” 

সীতা অতিকষ্টে উত্তর দিলেন,__ণ্চলুন, তাহাই করিতেছি ।” 

তমসা তখন বলিতে লাগিলেন,_-কেমন করিয়াই ব!1 তুমি যাইবে ? 
বর্শন-লালসায় প্রসারিত তোমার চক্ষু স্বামিশরীরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে! 
তাহাকে ফিরাইয়া লওয়াঁর চেষ্টায় তোমার মন্ম ছিন্ন হইয়া যাইতেছে !” 

তাহার পর সীতা সে স্থানপরিত্যাগের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হুইলেন। 

কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিলেন না। তিনি অপুর্ব পুণ্যফলে 
বাঙ্ছার দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই আধ্যপুত্রের চরপ-কমলে প্রণাম 

করিয়াই মুচ্ছিত হুইয়৷ 'পড়িলেন। তমস! তাহাকে আশ্ম্ত করিতে 

লাগিলেন। 



৩৭৪ কবিকথা । 

চৈতন্ত লাভ করিয়৷ সীতা! বলিয়া! উঠিলেন,_-*মেধের অপসরণ ও 

পুনরাবরণের মধ্যে আর কতক্ষপই থ! পূর্ণচন্দ্র দর্শন করা যায় 1? 

সীতার ঈদৃশী অবস্থা! দর্শনে তমসা বলিতেছিলেন,_-“আহ ! 

কার্ধ্যকারণ ভাবের কি বিচিত্র রচনাকৌশল!। জলরাশি যেমন তআবর্তঃ 

বুদ্বুদ, তরল প্রভৃতির আকারে নানারূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, অথচ 

তাহারা সলিল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ একমাত্র করুণরস 

নিমিত্ভেদে ভিন্নাবস্থ! প্রাপ্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করে|”, 

রামচন্দ্র আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না) তিনি বিমানরাজ 

পুষ্পককে অগ্রসর হইবার জন্ত আদেশ দ্িলেন। সকলে তথন উঠিয়া 

ধাড়াইলেন। 
তমস! ও বাসন্তী যথাক্রমে সীতা ও রাঁমকে লক্ষ্য করিয়া এই 

আনীর্বচন প্রয়োগ করিলেন,--*আমাদিগের সাহত বসুন্ধরা ও মন্দা- 

কিনী এবং নবচ্ছন্দের 'প্রথম-প্রবর্তিক কুলপতি বালীকি ও অরুন্ধতী- 

সহায় মহষি বশিষ্ঠদেব তোমার প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন |” 

এইরূপে অৃষ্তা ছাক্া-সীতার সমাগমে রামচন্দ্র আনন্দিত ও 

ছুঃখিত হইয়া পঞ্চবটা হইতে বিমানারোভণে অষোধ্যাভিমুখে অগ্রসর 

হইলেন। অন্তান্ত সকলেও শ্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 

(৪) 

বালীকির তপোবনে আজ এক রমণীর ভাবের সঞ্চার হইয়াছে ; 

অনেকগুলি অতিথির সমাগমে অভ্যর্থনার আয়োজনের সীমা নাই। 

ভোজনের সুব্যবস্থা সকলের যারপরনাই বিশ্বয় জন্মাইতেছে ; আঁশ্রম- 

ম্বগ সম্ভঃগ্রন্ুতা প্রিয়ার পীতাবশি্ নীবাবাপ্পের মণ্ড পর্যযাপ্ত-পরিমাণে 

পান করিতেছে ; বদরী-ফলের সহিত শাক-রন্ধনের গন্ধ সত্বত বনের 
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সৌরভের সহিত মিলিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। 
মধুপর্কদানের ব্যবস্থারও ক্রি হয় নাই; বিভিন্ন প্রকার অতিথির পক্ষে 
তাহারও ভিন্ন ভিন্ন বিধান নির্দিষ্ট হইতেছে; স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পত়ী অরুন্ধতী 

ও দশর্থমহিষীদ্দিগকে লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন এবং রাজখ্ি 

জনকও আগমন করিয়াছেন । তাই এই সকল সম্মাননীয় অতিথিগণের 

অভ্ার্থনায় মহধি বাঁল্সীকি ব্যগ্র হইয়া! পড়িয়াছেন। 

শ্বেশশ্াশ্র অতিথিগণের আগমনে অনধ্যায় ঘটায়, ছাঁত্রগণের মধ্যে 

এক মহান আনন্দ-কোলাঁচল উপস্থিত হইল। সৌধাতকি, ভাগায়ন 

প্রভৃতি তাঁপস-বালকগণ অতিথিগণের প্রসঙ্গ লইয়া নানারপ আলোচন! 

আরম্ভ করিল। কেহ ব1 তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল ; 

কেহ বা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। আমোদ-প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল। 

বশিষ্ঠদেবের মধুপর্কের জন্ত পশুবধের ব্যবস্থা! হওয়ায়, কেহ তাহাকে 

ব্যান্ব বা বুক বলিয়! উপহাস করিতেছিল, অপরে আবার তাহার প্রতি- 

বাদ করিয়া তীহ্ার প্রতি সন্মান-প্রদর্শনের উপদেশ দিতে লাগিল। 

জনকের মধুপর্কে কেবল দধি ও মধুর এবং বশিষ্ঠদেবের মধুপর্কে পণুবধের 
বাবস্থ। কেন, ইহারও শুর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে, পরে তাহার সিদ্ধান্ত ও 

স্থির হয়। 

বেদের আদেশ যে, সমাংস মধুপর্ক দান করিতে হইবে) সেই জন্য 
শ্রোত্রির অতিথি উপস্থিত হইলে, গৃহস্থেরা মধুপর্কের জন্য পশুবধের 

ব্যবস্থ। করিয়! থাকেন ; ধর্মস্থত্রকারগণ ইহাই ধন্ন বলিয়া বিধান করিয়া- 

ছেন; তবে বাহার! মাংসভোজনে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেই 

কেবল মধুপর্কে দ্ধ ও মধুরই ব্যবস্থা । 

' সীতার নির্বাসনের পর জনক বানপ্রস্থধন্দ অবলম্বন করিয়া চন্তু- 
দ্বীপে তগপন্তা করিতেছিলেন । সেই জন্ত তিনি মাংসাদি পরিত্যাগ 
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করিয়াছেন । এক্ষণে কেবল প্ররিযস্ুহৃৎ বাল্সীকির সহিত সাক্ষাৎ করিবার 

জন্কই তিনি তদীয় তপোবনে উপস্থিত হইয়াছেন। এ দিকে খব্যশৃঙ্সের 
আশ্রম হইতে বশিষ্ঠদেব অরুন্ধতী ও রাজ্ঞীঙ্দিগের সহিত আগমন করিয়া- 
ছেন। কাজেই পরস্পরের মধো সাক্ষাৎকারের একটি সুযোগ ঘটিয়! 
গেল। বৃদ্ধগণের স্তায় ছাত্রগণও মিলিত হইয়ু! ক্রীড়া করিতে করিতে 

অনধ্যায়-মহোত্সব সম্পাদন করিতে লাগিল। 

্রহ্ধবাদী পুরাণ রাজবি জনক বান্মীকি ও বশিষ্টকে অভিবাদন করিয়া, 

আশ্রমের বহিভাগে বৃক্ষমূলে বিয়া চিন্তা করিতেছিলেন; হৃদয় প্রতিনিয়ত 

সীতাশোকে সন্তাপিত হওয়ায়, তাহাকে অস্তলীন পাবকে দগ্ধ বনস্পতির 

স্তার় বোধ হইতেছিল । 

দারুণ কষ্টে অভিভূত হইয়া বিদেহপতি বলিতেছিলেন,_-“সীতার 
ভাগ্যে হুদয়ভেদী ব্যথাপ্র্দ অতিতীব্র যে অনর্থপাত ঘটিয়াছে, তাহ! 
হইতে সমুৎপন্ন অবিচ্ছিন্ন গ্রবাহ দীর্ঘকাল গতেও নূতনের স্তান্স অনুভূত 
শোঁকাবেগ বিরত ন! হইয়া! করপত্রের মত হৃদয়ের মর্মস্থল ছিন্ন করিয় 

ফেলিতেছে। হায়, কি কই! জরা, দুরতিক্রম হুঃথে, কষ্টসাধ্য পরাক, 

সম্তাপন প্রভৃতি তপস্তার় শরীরের রস ও ধাতু শুষ্ক হওয়ায় ইহ| সর্ব্ব- 

প্রকারেই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি এই দগ্ধ দেহের পতন 

হইতেছে ন! ; আত্মঘাতী হইবার উপায় নাই । খবিরা বলিয়া থাকেন 

যে, আত্মঘাতীরা আত্মস্ঞানবিমুখ হুইয়া অন্ধতামিশ্র নামক ঘোরতর 

অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্ুরগণের গন্তব্য লোকে গমন করে। যদিও বহু 

বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি প্রতিনিয়ত অনুভূত আমার এই দারুণ 
ছঃখসংবেগ নূতনের স্তায়ই রহিয়াছে; কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে 

না। হ| মাতঃ দেববজনসম্ভবে সীতে ! তোমার নিশ্নাণভাগের কি এই- 
রপই পরিণতি খটিল যে, আমি লজ্জায় স্বচ্ছন্দে ক্রন্দন করিতেও 
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পারিতেছি না ! হা বসে, শৈশবে বিন! কারণে রোদন, আবার পরক্ষণেই 

হান্তের সময় কোরকসদৃশ দস্তাগ্রগুলি প্রকাশিত হইয়া যাহার শোভ। 

বর্ধন করিত এবং যাহা হইতে অর্দস্ফুট মধুর বচনধারা প্রবাহিত হইত, 
তোমার সেই মুখ-কমলটি আমার স্মতিপথে উদ্দিত হইতেছে । ভগবতি 

বন্ুন্ধরে, সত্য সত্যই তুমি অতি কঠিন। বঙ্ছি, মুনিগণ, দেবী অরুন্ধতী, 
ভগবতী ভাগীরথী, রঘুকুলগুর শ্বয়ং দেব দিনকর এবং তুমি নিজেও 

বাহার মাহাত্ম্য অবগত আছ, আর বাগ্দেবীর বিদ্যাপ্রসবের ন্যায় তুমি 

যাহার জন্মদান করিয়াছ, অগ্রিপরীক্ষায় বিশুদ্ধিলাভের পর তোমার 

সেই দহিতার এইরূপ বিনাশসাধন কিরূপে সহা করিলে ?* 

সেই সময়ে কিছু দূরে শব্ধ হইল,--*“ভগবতি ও মহাদেবি, আপনারা 

এইদিকে আসুন |” 

তাহা শুনিয়। জনক লক্ষ্য করিনা! দেখিলেন যে, গৃষ্টিনামক কঞ্চুকী 

তগবতী অরুন্ধতীকে পথ দেখাইয়। লইয়া আমিতেছেন। কিন্তু তিনি 

কাহাকে যে মহাদেবী বলিয়। সম্বোধন করিয়াছিলেন, বিদেহরাজ প্রথমে 

তাহ! বুবিতে পারেন নাই ;ঃপরে বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে 

পারিলেন যে, মহারাজ দশরথের ধর্পত্বী, তাহার প্রিসথী, কৌশল্যাও 

আগমন করিতেছেন ।” 

জনক তথন বলিতে লাগিলেন,--"ইহাকে আর কৌশল্যা 

বলিয়া! বুঝা যায় না? ইনিই দশরথের গৃহে লক্ষ্ষীস্বরূপ! বলিয়া প্রতীত 

হুইতেন, অথব! উপমার প্রয়োজনই বা কি? বাস্তবিক লক্ষ্মী ছিলেন 

বজিলেই হুয়। কিন্ত দৈববশে ইনি যেন এক্ষণে হুঃখময় অন্ত একটি 

জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন । ভাগ্যের কি অপূর্ব পরিবর্তন ! ধাহাকে 
পূর্বে মুত্তিমান্ মহোৎসবের মত বোধ হইত, এক্ষণে তিনি ক্ষতস্থানে 

লবণের ন্তায় অসহ হইয়া! উঠিতেছেন।” 



৩৭৮ কবিকথা । 

কঞ্চকী অকুন্ধতী ও কৌশল্যাকে লইয়া অগ্রদর হইতেছিলেন। 

জনকের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। কোৌশল্যা কিন্ত 
চলিতে পারিতেছিলেন না। অরুন্ধতী শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইবার ইচ্ছার 

কৌশল্যাকে বলিলেন,_-“তোমাদের কুলগুরুর আদেশ যে, তুমি স্বয়ং 
গিয়া বিদেহপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং সেই জন্ত আমাকেও 

পাঠাইয়া দিয়াছেন। তবে পদে পর্দে এরূপ সংশয়ের ভাব 

দেখা:তেছ কেন ?” 

কঞ্চকীও তাহাকে ধৈধ্যধারণ করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠের আদেশ- 

প্রতিপালনের জন্ত অনুরোধ করিলেন। তখন কৌশল্যা উত্তর দিয় 

কহিলেন,_-“এ সময় মিথিলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার সকল 

হঃখই যুগপৎ টদ্দিত হইতেছে $ হৃদয়ের মূলবন্ধন হিন্ন হইয়া যাইতেছে; 

আমি 'কছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না৷ 

প'নয়ং অরুন্ধতী বলিতে লাগিলেন,“ এ বিষয়ে সন্দেহ কি? 

মনুষ্যগণের সদ্বন্ধুবিয়োগজাত দুঃখরাশি আবিচ্ছিন্্ধারাসস প্রবাছিত হইলেও 

প্রিয়জনের দশনে তাহ। আবার দুঃসহ হওয়ায়, সহম্রক্সোতে বিভক্ত 

হইয়া! উচ্ছলিত হুইয়। উঠে ।? 

কৌশল্যা আবার কহিলেন,--“বধূমাতার এইরূপ দুর্দশার পর 
রাজধির নিকট কির্পপেই বা মুখ দেখাইব ?” 

অরুন্ধতী বলিলেন।_-“ইনি জনকবংশের কুলস্ধুরন্ধরঃ তোমাদের 

শ্লাঘ্য কুটুম্ব ; ষাঁজ্ঞবন্ক্যমুনি ইহাকেই সমগ্র বেদের উপদেশ প্রদান 

কৰিয়াছিলেন।” 

কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন,_'মহারাজের হদয়ানন্দ, বধুমাতার 

পিত ইনিই ত সেই বাজধি ! ইহার উপস্থিতিতে আমরা সম্মানিত বোধ 

করিতেছি। কিন্তৃহায়! হায়! অতিহুঃখের দিনেই ইছার আগমন 
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ঘটিয়াছে! হা ভাগা, পুর্বের সে সমস্ত ষে কিছুই দেখিতে 

পাইতেছি না ।” 

তাহাদিগকে সমীপবর্তী দেখিয়া! জনক অগ্রসর হইয়৷ অকুত্ধতীকে 
কহিলেন, ''ভগবতি! বৈদেহ সীরধ্বজ আপনাকে আভিবাঞ্ধন 

করিতেছে, পুবাতন গুরুগণের শ্রেষ্ঠ আপনার পি ভগবান্ বশিষ্ঠদেব 
পবিত্র তেজোরাশির নিধিস্বরূপ ভইয়াও বাহার সংসর্গে আপনাকে 

পবিত্র মনে করিয়া থাকেন, উধার্দেবীর স্তাঁয় ভ্রিলোকের ঙ্গলবিধাত্রী 

জগদ্বন্যা সেই আপনাকে অবনীতলে মস্তক বিনুষ্ঠিত করিয়া প্রণাম 

করিতেছি ।” 

অরুন্ধতী আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “আপনার অন্তঃকরণে 

ব্রদ্ষজ্যোতিঃ প্রতিভাত হটক, রজোগুণের অভীত এ যেদেব কিরণ 

বিকিরণ করিতেছেন, উন আপনাকে পবিত্র করিয়। তুলুন ।” 

এইবার জনক কৌশল্যার সহিত আলাপনের ইচ্ছ। করিয়া, উপহাস- 

সহকারে কঞ্চুকীকে বলিলেন,_-”আধ্য গৃষ্টি, প্রজাপালকের মাতার 

কুশল ত?” 

শুনিয়া! কঞ্চুকী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “বিদেহরাজ আমা- 

দিগকে নিষ্ঠ,র-ভাবেই তিরস্কার করিলেন দেখিতেছি।/ 

তাহার পরে তিনি প্রকান্যে বলিয়া! উঠিলেন,_-প্রাঁজধি, এই 

ছঃখেই মহিষী বহুকাল রামচন্ত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করেন নাই ;) অতি- 

ছুঃখিতা দেবীকে আপনার ছুঃখপ্রদান উচিত নহে। কি এক ছুর্দৈবের 
প্রেরণায় বামভদ্রের এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিল! লঘুচিত্ত পৌর ও জানপদ- 

গণ অগ্নিশুদ্ধিতে বিশ্বাস না করিয়া, অপবাদরটনা় প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহাতে 

এইক্রুপ দারুণ কর্ষশের অবতারণ। করিতে হইয়াছে ।” 

জনক উত্তর দিলেন,__*অগ্সি আমার কন্তাকে বিশুদ্ধ করিবার কে ? 



৩৮৩ কবিকথা । 

হা কষ্ট! যে এরূপ কথা বলিতেছে, সে রামকর্তৃক অবমানিত আমাদিগের 

পুনর্ধার অবমানন! করিতে বসিয়াছে।” 

সে কথায় অরুন্ধতী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,-__“তাহা 

সত্য বটে ; বসার নিকট “অগ্নিৎ এই অক্ষর করটি যে স্ল্লমাত্র, তাহাতে 

সন্দেহ নাই ? “সীতা'নামই পর্য্যাপ্ত বলিতে হইবে। বৎসে, তুমি শিশুই 
হও বা আমার শিষ্যই হও, তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু 

তোমার পবিত্রতার উতকর্ষে তোমার প্রতি আমার ভক্তি সুদৃঢ় হইয়া 
উঠিতেছে। শিশুত্ব ৰা নারীত্ব তোমাতে যাহা থাকুক কেন, তুমি 
যে জগতের বন্দনীয়া, তাহা! কে অস্বীকার করিবে? গুণিগণের গুণই 

পুজা আকর্ষণ করিয়া থাকে স্ত্রীপুরুষ লিঙগভেদে বা বয়সে কিছুই 
করিতে পারে ন1।৮ 

এই সমস্ত আলাপনে কৌশল্যার হৃদয়বেদনা যেন নবীভূত হইয়া 
উঠিল) তিনি তাহাতে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। তাহা দেখিয়া জনক 

বলিয়া উঠিলেন)--০হ! কষ্ট! এ আবার কি ঘটিল?” 
অরুন্ধতী কহিলেন,__“রাজধি, আর কি ঘটিবে? প্রিয়ন্ুহৃদ্ 

আপনার দর্শনে সেই রাজ! দশরথ, সেই স্থুখ, সেই শিশুজন, সেই স্থথের 
দিন,যুগপৎ এই সকল ন্থৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায়, ঘোরতর দশাবিপর্ষযয়ে 

আপনার প্রিয়সখী বিমুঢ়া হইয়! পড়িয়াছেন। কারণ, পুরস্ত্রীগণের চিত্ত 

কুম্থষ-স্থকুমার হইয়া থাকে ।” 

সে কথায় জনক বলিতে লাগিলেন,__“হায় ! আমি অতি নিষ্ঠটর 

হইয়াই উঠিয়াছি। কারণ, বহুকাল পরে প্রিয়নুহৃদ্ দশরথের প্রিয়পত্বীকে 

দেখিয়া তাহার প্রতি মেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিনাই। দশরথ আমার 

শ্লাধ্যকুটুন্ব, প্রিরস্থহদ্» আমার হৃদয় ও মুত্তিমান্ আনন্দ এবং জীবনধারণের 

নিখিলফলস্বরূপ ছিলেন। তিনি আমার শরীর অথবা! জীবন, কিং! ইহা 
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অপেক্ষা যাঁছ। কিছু অধিক প্রিন্নতর, তাহাই বলিয়া প্রভীত হইতেন ; 

মহারাজ শ্রীমান্ দশরথ আমার কি না ছিলেন? আর ইনি সেই কৌশল্যা, 

পতির সহিত ইহার যখন প্রণয়কলহ উপস্থিত হইত, তখন আমি 

উভয়ের নিকট পৃথক পৃথক্ ভাবে তিরস্কার লাভ করিতাম। তাহার 

পর প্রসন্নতাসম্পাদন বা কোপবৃদ্ধি আমারই আয়ত্ব ছিল। হৃদয়ের 

সন্তাঁপদায়ক সে সকল কথা এখন ম্মরণ করিয়া ফল কি ?” 

তখন পর্যন্ত কৌশল্যার মৃচ্ছাভঙ্গ না হওয়ায়, অরুন্ধতী বলিয়া 
উঠিলেন,__-“হ! কষ্ট! অনেকক্ষণ পধ্যন্ত নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ হওয়ায়, ইহার 

হৃদয় যে স্পন্দহীন হইয়া উঠিল!” 
জনক তখন "হা প্রিয়সথি” ব্লিয়! কৌশল্যার অঙ্গে কমগুলুজল 

নিক্ষেপ করিলেন। 

কঞ্চুকী বলিতে লাগিলেন,_- “বিধাতা প্রথমে স্ুছদের সায় স্থখপ্রদ 

আবিমিশ্রা অন্ুকূলত। প্রদর্শন করিয়া, অসময়ে দারুণ পরিবর্তন ঘটাইয়া 

মনোব্যথ বাড়াইয়! তুলিলেন দেখিতেছি।” 

ংজ্জালাভ করিয়া কৌশল্যা বলিয়া উঠিলেন.__প্হা বন্দে জানকি, 
তুমি কোথায় রহিয়াছ? নববিবাহকালীন অপূর্ব শোভা অলঙ্কৃত 
সমুজ্জবল হাম্তবিকাশে প্রফুল্লপন্স প্রতিম তোমার মনোহর মুখমণ্ডল 

কেবলই আমার মনে পড়িতেছে। প্রস্ক্রিত-জ্যোৎন্না-সঙ্লিভ অভিরাম 

অঙ্গ-লতিকাদ্বার আবার আমার ক্রোড়দেশ সমুজ্জল করিয়া তুল। 

মহারাজ সর্বদাই বলিতেন, জানকী রঘুকুলশ্রে্ঠগণের বধূ বটে, কিন্ত 
জনকের সম্পর্কে আমি তাহাকে আমার কন্তার ন্ায়ই মনে করিয়া 

খাঁকি।” 

কঞ্চুকী সে কথার অন্থমোদন করিয়া! কহিলেন,-_*“দেবী যাহ! 

বলিতেছেন, তাহাই যথার্থ। রাজ। দশরথের পাঁচটি অপত্যের মধ্যে 



৩৮২ কবিকথা । 

স্থবাহুশত্র রামই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন) বধুচতুষ্টয়ের মধ্যে 
সীতাকেই প্র্িয়কন্তা শান্তার ভাঁয়ই মনে করিতেন ।» 

জনক বলিতে লাগিলেন,__“হা প্রিষ্লখ মহারাজ দশরথ, তুমি 

সব্বগরকারেই আমা মনের মত ছিলে; তোঁয়াকে “কিরূপ বিস্মৃত ভঈব ? 

কন্তার পিতা প্রভঁত গুরুজন জামাতার আত্মীয়স্বজনেরই অর্চন' 

করিয়। থাকেন? কিন্ধ তোমার সহিত সম্বন্ধে তাহার বিপরীতই দুষ্ট 

হইত । কারণ, তুমিই আমার আরাধনা! করিতে । কাল তোমাকে 

এবং সেই সন্বন্ধের বীজকে ও হবণ করিয়াছে, এই ঘোর জীবলোক-নরকে 

পাপী আমা জীবনধারণে ধিকৃ 1?” 

ক্ৌশল্য' আবার বলিয়া উদ্িলেন,_-্বৎস্ জাঁল্কি। আমি কি 

করিব? আমার এই দগ্ভীবন স্বঘৃঢ় ব্ছত্পে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল. 
ভাবে অবস্থিত করতেছে, ভতভাগিশীকে ক্ছুহেইে পরিত্যাগ 

করি:তিছে না, 

ভন অপন্থাভী কৌশল্য'কে সাস্তবরা করি কঠ্চিলেন,ন রাজি, 

আশ্বস্ত 5ও; লো নধ্যে অশ্রপাতের বিরাম-মম্পাদন কর্থবা। আর 

খাষ্যশজের আমে তোমাদের কুলগুরু যাা বলঃছিনিলন, তাহা কি 

মনে দাত? তাভাহ ত ঘটিয়ঃছে। কিন্তু ইভার পরিণ'চ-ফল শুভ বলিয়াহ 

জানিবে 1১ 

কোৌশলা। ত্তর দিলেল,--*ভগবতি ! মনোরথ অতিক্রান্ত হইয়াছে 

বলিদা; মলে ভইঙেছ 1 

দে কথায় অকুন্ধতী বলিলেন,_ “তবে কি রাঁজপত্বী তুমি মনে কর, 

তাহ! নিথ্য! বাক্য, সুক্ষভ্রি়া তোমার এরূপ মনে করা উচিত নহে, 

ইহা নিশ্চিতই ঘটিবে। যে ব্রহ্ষণগণের অন্তঃকরণে পরজ্যোতির 

আবির্ভাব হয়, তাহাদিগের উদ্তিতে সংশয় করিতে নাই। তাহাদের 



উত্তর-রামচরিত । ৩৮৩ 

বাক্যে কল্যাণদারিনী লক্ষ্মী নিহিত থাকেন; তাহারা কখনও মিথ্যা 

বাক্য উচ্চারণ করেন না ।” 

সহসা অদূরে এক মহান কলকল-ধ্বনি উিত হইল) সকলে তাহার 

দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । জনক তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া 

বলিলেন,_-“শিষ্টগণের আগমনে অনধ্যায় ঘটায় উদ্ধতভাবে ক্রীড়ারত 

ব্রাহ্ষণকুমারগণ এই কলরব করিতেছে ।” 

কৌশলা। শুনিয়। কঠিলেন,_“শৈশবে সুখ অতি সুলভ |” 

তাহার পর তিনি বালকর্দিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে 

লবকে দেখিতে পাইয়া! বলিয়া উঠিলেন,--“ওম!, ইভাদের মধ্যে রাম- 

চক্রের কৌমারজ্রীতে অলঙ্কত মনোহর ও স্ুললিত অঙ্গে শোভিত কে এ 

বালকটি আমাদের লোচন সুশীতল করিয়া! তুলিতেছে ?” 

অরুন্ধতী তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন,-“ভগবতী ভাগীরখা 

কর্ণে অমুতবর্ী যে গোপনীয় রুত্াম্ক বলিয়াছিলেন। ইহা! ভাভাই বলি! 

বোধ হষ্টতেছে। কিন্তু এটি আযুম্ান কূশ ও লবের মধ্যে ৫, তাহা 

ঝুবিতে পারিতেছি না 1” 

জনক বলিতেছিলেন,_-“কুবলয়-দল-সম স্গিগ্ধস্টাম শিখগুক-ভূষিত 

মুখমগ্ডলে ও পৃণ্শ্রীতে শোভমান কে এই শিশুটি দেহ্ককাস্থিতে ব্রাহ্মণ্- 

ঝলকগণকে অলম্কত করিতেছে? মনে হইতেছে, আমার বাঁমচন্ত্র 

পুনর্ববার শিশু হইয়া যেন অমৃতাঞ্জনে নয়ন স্সিঞ্ধ ক'রয়। দিতে ছেন।” 

ক্ঞুকী কহিজেন,__“ইহাকে দেখিয়া র্ষচধ্যরত কোন ঘিয়কুমাকু 

বলিয়াই বোধ হয়।” 

গুনিয়া জনক বলিয়। উঠিলেন,_পতাহা যথার্থ বটে; কারণ, বালকটি 

চূড়া-চুদ্দিত কক্বপত্রযুক্ত শরপরিপূর্ণ তুণীরঘ্বয় পৃষ্ঠের উভয় পার্খে বহন, 

. ভন্ষ-পৃত-বক্ষঃম্থলে কুরু-চর্ম-ধারণ, মৌবর্বা-মেখলায় বদ্ধ মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত 



৩৮৪ কবিকথা ! 

অধোবাস পরিধান, এক হন্তে ধনু ও অক্ষসুত্র-বলয় এবং অপর হস্তে অশ্বখ- 

দৃণ্ড গ্রহণ করিয়। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী বলিয়াই প্রতীতি জন্মাইতেছে।” 

তাহার পর তিনি অবরুত্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“ভগবতি ! এ 

বালক কোথা হইতে আঙগিল, এ সম্বন্ধে আপনি কি অনুমান করেন ?” 

স্বরুন্ধতী উত্তর দিলেন,--“আমরা অস্তই এ স্থানে আসিয়াছি।” 

তখন জনক কঞ্চকীকে কছিলেন,_-“আর্য গৃটি, আমার অত্যন্ত 

কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ভগবান্ বান্মীকির নিকট যাইয়া 

ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, এবং বালকটিকেও বলুন যে, 

কতিপয় প্রাচীন তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ।” 

কঞ%চকী তখন জনকের আজ্ঞাপালনে সেম্থান হইতে নিক্ষাস্ত 

হইলেন । ৃ 

তখন কৌশল্য!, বলিতে লাগিলেন,--"ও কি মনে করিতেছিলেন, 
ওরূপ ভাবে বালকটিকে বলিলে, সে কি আমার্দিগের নিকটে আসিবে ?” 

জনক উত্তর দিয়া কহিলেন,_-”এ প্রকার আরুতিতে কখনও সাধু 
ব্যবহারের অন্তথ। হয় না 1 

তাহার পর কোৌশল্যা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, সতা সত্যই লৰ্ 

বিনীতভাবে গৃষ্টির বচন শুনিয়া খষিবালকদিগের সঙ্গ ছাড়িয়। তাহাদিগের 
নিকট আসিতে লাগিলেন। 

তাহাকে দেখিতে দেখিতে জনক বলিতেছিলেন,--«এই বালকে 

যে বিনয়ন্সিগ্কধ ও শৈশবমস্যণ নিরতিশয় মহিমা লক্ষিত হইতেছে, তাহ! 

সুক্ষদপিগণই বুঝিতে পারেন। ক্ষুদ্র অয়স্কান্তমপিখণ্ড যেমন লৌহ- 
ধাতুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ প্রবল মোহে আমার নিশ্চল চিত্তকে হরণ 
করিয়া লইতেছে।” 

সেই সময়ে লব তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। লর ইহাদের 



উত্তর-রামচরিত । ৩৮৫ 

নাম ও বংশপরিচয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং সেই বভ্মাঁনাস্পদ 

মহাত্সাদিগকে কিরূপ প্রণাঁলীতে অভিবাদন করিবেন, তাহ! স্থির করিতে 

ন! পারিয়া! তিনি কিছু চিস্তাকুল হুইয়। পড়েন। অনন্তর বুদ্ধদিগের উপদেশ 

স্মরণ করিয়।৷ ভূমিতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া! কছিলেন,--“লব আপনা- 

দ্রিগকে যথাক্রমে প্রণাম করিতেছে ।” অরুন্ধতী ও জনক আঁশীর্ব্বাদ 

করিয়া কহিলেন,_-“কিলাণীয় তুমি দীর্ঘায়ু 5ও |”, 

কোশল্যাও “চিরজীবী হও” বলিরা ভাহার মঙ্গল কামনা করিলেন। 

তাহার পর অরুন্ধতী “এস বৎস” বলিয়! লবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন 

এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,__-“ভাগ্যক্রমে কেবল আমার ক্রোড় 

নহে, মনোরথও পুর্ণ ভইল |” 

তখন কোৌশল্যাও আমার ক্রোড়ে এস+ বলিয়! লবকে টানিয়! লইলেন 

এবং বলয় উঠিলেন,_-“এই শিশুটি ষে কেবল ঈষদ্-বিকসিত নীলপন্সের 
্যায় শ্তামল ও উজ্জ্বল দেহবন্ধনে এবং জরবিন্মকেসর-ভক্ষণে মধুরকণ 

কলহংসের নিনাদ্দের স্তায় ধ্বনিতে বামভদ্রের অনুকরণ করিতেছে, 
তাহা নহে; প্রস্ফুটিত কমলের গর্ভদলের স্পর্শের সায় ইহার স্পর্শও 

স্কোমল ।” 

তাহার পর তিনি “বৎস, তোমার মুখচন্জ্র দেখি” বলিয়া লবের চিবুক 

তুলিয়া! দেখিতে লাগিলেন এবং জনককে বলিলেন,_-“রাজধি, আপনি 

কি দেখিতে পাইতেছেন না ? নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিলে, বুঝিতে পার! 

ষায় যে, ইহার মুখে বধুমা তার মুখচন্দ্রের সাদৃশ্ত বিদ্যমান আছে |” 

জনক উত্তর দ্বিলেন,_-“আ'মিও তাহ! লক্ষ্য করতেছি ।” 

কৌশল্য! ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,-_ 

“হায়! আমার হৃদয় যেন উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল, কি এক চিন্তা 

আকুল হইয়া কত কি অসন্বদ্ধ কল্পন। করিতেছে ।” 

৮৬4 



৩৮৬ . কবিকথা । 

বিশেষর্ূপে নিরীক্ষণ করিয়া জনক বলিতেছিলেন,_-"এই বালকটির 

অবস্ধবে বৎস! সীতা ও রামভদ্রের ষেন সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়াছে । 

সেই আকৃতি, সেই ঢ্যতি, সেই বাণী, সেই স্বাভাবিক বিনয়, সেই পবিভ্র 

তেজোরাশি সমন্তই যেন দেখিতে পাইতেছি। হা দৈব, আমার চঞ্চল- 

চিন্ত যেন উন্ম।র্৫থে ধাবিত হইতেছে ।” 

কৌশল্যা লবকে [জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“বৎস১ তোমার মাতা আছেন 

(কি? তোমাব্র পিতাকে কি মনে পড়ে ?” 

লব উত্তর দিলেন,---“না”গ। 

কৌশপ্য! আবার জিজ্ঞাসা! করিলেন,_-্তবে তুমি কাহার ?” 

“ভগবান্ বাল্সীকির” বলিয়। লব উত্তর করিলেন । 

তখন কৌশল্যা ৰলিলেন,-+পতুমি যাহ! বলিতে পাঁর, তাহাই বল 7 

লব কহিলেন,_”“আমি এহ মাত্রই জান | 

সেই সময়ে কিছুদূরে শব্ধ ভইল,_-“ওহে সৈনিকগণ, কুমার চন্ত্রকেতু 

আদেশ করিতেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ব্শ্রমের সমীপদেশে 

গমন করিও ন11” 

তাহা শুনিয়া জনক ও অরুন্ধতী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, 

_ষন্্রীর অশ্বরক্ষার জন্য আগত বৎস চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া লইব, 
আজ আমাদের কি ন্বর্দিবস ।* | 

কেৌশল্যা বলিয়া উঠিলেন,__“বৎদ লক্ষণের পুত্র আদেশ দিতেছে, 
অমৃতবিন্দুনুন্দর এই অক্ষর গুলি কর্ণে প্রবেশ করিল।» 

লব চন্ত্রকেতুর পরিচয় জিভ্রানা করিলে, জনক উত্তর দিবার প্রসঙ্গে 

কহিলেন,_-“দশরথপুজ্র রাম-লক্রণকে জান কি ?* 

লব বলিলেন,--ইহারাই ত রামায়ণ-কথার প্রধান পুরুষন্ধয়।” 



উত্তর-রামচরিত । ৩৮৭ 

জনক আবার কহিলেন,-“তবে কেন 'লক্ষষণের পুত্র চন্দ্রকেতুর 

কথা অবগত নহ ?” 

লব তখন বলিতে লাগিলেন,--“তবে তিনি রাজ্ধি মিথিলাঁধিপের 

দৌহিত্র ও উন্মিলার তনয় ?” 

অরুত্কতী তখন হাস্ত করিয়া বলিয়া! উঠিলেন,_-“ৰৎসকে রামারণ- 
কথান্ন অতিশয় প্রবীণ বলিয়াই বোধ হইতেছে ।+ 

জনক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“ভুমি যখন রামায়ণকথায় এরূপ 

অভিজ্ঞ, তখন বল দেখি, দশরথতনয়দিগের কাহার কি-নামক সন্তান 

কোন্ পত্বীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ?” 
লব উত্তর দিলেন,_-“এরূপ কথাবিভাগ আমর! বা অন্তে কেহই 

পুর্বে শুনে নাঁই |” 

জনক বপিলেন,--“তবে কি কবি ইহ] বর্ণনা! করেন নাই?” 
লব কহিলেন,--"তাহ! বণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকাশিত হয় 

সাই । তাহার কোন এক অংশ অন্য সন্দর্ভযোগে রসবান্ ও অভিনয়যোগ্য 

করিয়া! এবং স্বহস্তে লিিয়! খষি তাহা নৃত্যগীতবাগ্ের স্ব্রকার ভরতমুনির 

নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, অপ্সরাগণের দ্বারা তাহ! অভিনীত হইবে ।” 

শুনিয়া জনক বলিয়া উঠিলেন,-“এই সকল কথায় আমাদের 

অত্যন্ত বিদ্ষয় জন্মাইতেছে |” 

লব আবার কহিতে লাগিলেনঃ_-“সেই অংশে ভগবান্ বাল্ীকির 

অত্যন্ত আস্থা । কারণ, কতিপয় ছাত্রের হস্ত দিয়া তাহ! ভরতাশ্রমে 

পাঠাইয়াছেন; আবার তাহাদের অসাবধানতা নিবারণের জন্ত ধন্ুর্ধর 

আমার ভ্বাতাকেও তাহাদের সঙ্গে দিয়াছেন।+ 

বের নিকট তাহার ভ্রাতার কথ শুনিয়া কৌশল্য বিন্ময়সহকারে 

বলিলেন,_“তোমার আবার ত্রাতাও আছে নাকি 1 



৩৮৮ কবিকথা | 

লব তাহার উত্তর প্রসঙ্গে কহিলেন,-- “আর্য কুশ নামে .আমার 

ভ্রাতা আছেন।” 

কৌশল্যা বলিলেন,-_“বুঝিয়াছি, তিনি তোমার জ্যেষ্ঠ ।”" 

লব কহিলেন,__*প্রসবক্রমে তাহাই বটে ।৮ 

তখন জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,--“তবে কি তোমর! যমজ ?”? 

“তাহাই বটে' বলিয়া! লব উত্তর দিলেন । 

জনক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,--“বল দেখি, রামায়ণকথার কোন 

্মবধি বণিত ভইয়াছে ?” 

লব বলিতে লাঁগলেন,-_-“অলীক লোকাপবাদে উদ্দিগ্ন ভইয়৷ রাজ" 

দেব-ষজন-সম্ভব! সীতাদেবীকে নিব্বাসিতা করিলে, লক্ষ্মণ আসন্ন-প্রসবা 

তাহাকে একাকিনী অরণো পাঁরত্যাগ কাঁরয়া প্রতিনিবৃত্ত ভুইয়া 

ছিলেন” | 

শুনিয়া কৌশলা। বাঁলয়া উঠিলেন,_-”₹" ৰৎসে, মুখচন্দরমুখি, অসহায়" 

তোমার কুসুম-সুকুমার শরীরের কি এক গর্দৈব-ফল-জাত পরিণাম 

ঘটিল 1, 

জনক ব'লতেছিলেন,_-হ1 বসে, তুমি ঘোরতর নব অবমানে ও 

&্সবকালে ছুঃনহ বাথায় কাতর এবং হিংস্র জন্তগণে চারিদিকে বেষ্টিত 

হইয়া, ব্রাস-কম্পিতশকলেবরে “পিতঃ রক্ষা কর” বলিয়া নিশ্চয়ই আমাকে 

বারংবার স্মরণ করিয়াছিলে 1৮ 

লব কৌশল্য! ও জনকের পরিচয় জানিবার জন্য অকুত্ধতীকে জিজ্ঞাস 

করিলে, তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। লব তখন সম্মান 

খেদ ও ওৎসুক্ের সহিত জনক ও কৌশল্যাকে নিরীক্ষণ করিতে 

ল্লাগিলেন।” 

জনক আবার বলিয়! উঠিলেন,--“দুরাত্মা পুরবাসিগণের কি নিষ্ঠ রত! 



উত্তর-রামচরিত । ৩৮৯ 

এবং রাঁমভদ্রেরই বা কি হঠকারিতা ! ঘোরবভ্রপাঁতোপম এই নৃশংস 
₹ত্যার কথ! চিত্ত করিতে করিতে আমার রোষাগ্রি ধকৃধক্ করিয়! 

জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং আমাকে চাপগ্রহণে বা শাপ প্রদানে প্রণোদিত 

করিতেছে ।” 

জনকের কথায় ভীত ভইয়া' কৌশল্য! তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্ত 
অরুন্ধতীকে অনুরোধ করিলেন । 

তাহ] শুনিয়া অকন্ধতী বলিতে লাগিলেন,_-'অবমানিত মনম্বীদিগের 

চিত্তের অবস্থ প্রা্থই এইকপ ভইয়া থাকে বটে, কিন্তু রাজন, রাম তোমার 

অপ্ত্য এবং দীন প্রজাগণণ তোমার পালনীয় 

তখন জনক কহিলেন,_-*তবে এই উভয়বিধ প্রতীকারই শাস্ত 

হউক। আমার পুক্রস্থানীয় রামভদ্রে তাহাদের প্রয়োগ অসম্ভব এবং 

পুরবাপিগণের মধোও অনেক দ্বিজ, বালক, বুদ্ধ, বিকলাঙ্গ ও স্ত্রীলোক 

আছে 1 

সেই সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্মণবালক উপস্থিত হইয়া! লরকে কহিল,_- 

কুমার, অশনামে যে একরূপ প্রাণী গ্রামে অবস্থিতি করে শুনা যায়, 

আমরা এক্ষণে তাহাই দেখিলাম ।” 

হব বলিলেন,-_“পঞ্জশান্মে ও যুদ্ধশান্ত্রে অশ্বের কথা পাঠ করিয়াছি 
বটে। তাহা কিরূপ, ব্যক্ত কর ।”” 

তথন ব্রাঙ্গণবালকগণ “তবে শুন" বলিয়' কহিতে লাগিলঃ "“তাহার 

পশ্চাতে একটি বৃহৎ লাগল আছে, সেটি অবিরত কম্পিত করিতে 
থাকে ॥ তাহার গ্রীবাও দীর্ঘ; তাহার চারিটি খুর আছে; সে আবার 

কোমল তৃণ ভক্ষণ করে; আম্রের পরিমাণে মলপিও্ড পরিত্যাগ করিয়া 

থাকে । অথবা কমার বর্ণনা করিয়। কি হইবে? সে অনেক দুরে 

চলির। গেল, এস, আমর! ষাই ৷» 



২৩৯১৩ কবিকথা । 

এই বলিয়া লবের পরিধেয় চণ্ম ও হস্ত ধরিয়। আকর্ষণ করিতে 

আরম্ভ করিল। লব তখন কৌতুক ও অনুরোধে ব্যস্ত হইয়া বিশ্ময়- 
সহকারে বুদ্ধদিগকে বলিতে লাগিলেন,__-“দেখুন, ইহার! আমাকে টানিয়! 

লইয়া বাইতেছে।” 
তাহার পর তিনি বালকগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান কৰ্িলেন । 

“বৎসঃ কৌতুক নিবৃত্তি করুক” বলিয়া শুনক ও অকুন্ধতী বলাবলি 

করিতে লাগিলেন । 

লবের গমনে কোৌশল্যা উদ্বিগ্ন হইয়া অরুন্ধতীকে বলিলেন,__ 
“ভগবতি, আমার বোধ হইতেছে যেন, উহাকে ন! দেখিলে জীবনধারণ 

করিতে পারিব না) তাই চলুন, অগ্রসর হইয়া আুদ্মান্ বসকে চলিয়া 

যাওয়ার সময়ও একটু দেখিয়া! লই 1” 
অরুন্ধতী উত্তর দিলেন,_«সেই চপল বালক দ্রতবেগে বছুদুরে 

চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখা সন্তবপর নহে 7” 

সেই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া জ্ঞাপন করিলেন,_-“ভগবান্ বাল্ী'ক 

বলিলেনঃ--“সময়ে আপনার সকলই জানিতে পারিবেন |” 

শুনিয়া জনক কভিলেন,_-“গন্তীরভাবের যেন একটা কিছু হইবে 

বলিয়া মনে »ইতেছে ) চলুন, আমরা সকলে স্বয়ং গিয়া মহষি বাল্মীকির 

সহিত সাক্ষাৎ করি।* 

এই বলিয়! তাহারা তথা হইতে অস্তহিত হইলেন । 

এ দিকে ব্রাহ্মণবাঁলকগণ লবকে লইয়া অশ্থের নিকট উপস্থিত হইল 

এবং তাঁহাকে দেখাইয়া কহিল,--“কুমার, সেই অদ্ভূত পদার্থটি অবলোকন 

কর ।” 

অশ্থটি নিরীক্ষণ করিয়া লব বলিলেন, *ইহাঁকে দেখিলাম এবং 

বুঝিয়! লইলাম যে, এটি অশ্বমেধ-যন্েরই ঘোটক |” 



উত্তর-রামচরিত । ৩৯১ 

বালকগণ বকে জিজ্ঞাসা করিল,_-“তুমি তাহ! কিন্ধপে 

জানিলে ?” 

লব উত্তর করিলেন,--হে মুখ গুলা, তোমরা তসে প্রকরণটি 
পড়িয়াছ ; এ কথা কি মনে হয় ন। যে, অশ্বের রক্ষক বর্মধার»,দগুধারী ও 

তৃণধারী প্রত্যেকেই শতসংখ্যক, এই সৈশ্যদলও 'প্রায়ই সেইরূপ । যদি 
আমার কথায় বিশাঁস না হয়, তাহ1 হইলে উহ্বাদিগকে জিজ্ঞানা কর |” 

তখন বালকগণ উচ্ৈঃস্বরে সৈনিক্দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 

“অছ্ে, তোমর! বল দেখি, এ অশ্বটি কি প্রয়োজন সাধন করিবে এবং 
ইহা একূপ বেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতেছেই বা কেন ?% 

সম্পহ লব তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,_-“অশ্বমেধবজ্ঞ বিশ্ব- 

বিজয়ী ক্ষক্রিয়গণের প্রভাব-ব্যঞ্জক, সর্ধ্বক্ষজিয়ের পরাতবন্চক, উৎকর্ষের 

মহুতী পরাকাষ্ঠা |” 

ও দিকে সৈনিকের বলিরা ভঠিল,_-“এই অশ্বটি রাবপকুলনাশী 

সপ্পুলোকে অদ্বিতীয় বীর রামদেবের বিজয়-পতাকা অথব। বীরত্বের 

ঘোষণা |” 

শুনিয়া লব সগর্ধে বলিলেন,_-”এ কথ! শুনিতে শুনিতে ক্রোধ 

প্রজ্বলিত হইয়! উঠিতেছে | 

লবের কথায় বালকগণ তাহাকে বিচক্ষণ বলিয়াই অনুমান করিতে 

লাগিল । লব আবার বলিয়া উঠিলেন,__তবে কি তোমরা পৃধিবীকে 
ক্ষভ্িয়শৃন্ত। মনে করিয়া! এইবূপ ঘোষণা করিতেছ ? 

সৈনিকের! উত্তর দ্িল,__“মহারাজের নিকট আবার ক্ষত্রিয় কোথায়?” 

লব তখন বলিতে লাগিলেন,--প্যদ্দি কোন ক্ষত্রিক্ন থাকে বা না থাকে, 

তাহাতে এক্ষণে এ কি বিভীধিক। দেখাইতে ছ? অথব! বাক্যব্যয়ে প্রয়ো- 

জন নাই, আমি এখনই তোমাদের সেই বিজয়পতাক1 হরণ করিতেছি। 



৩৯২ কবিকথা । 

ওকে বালকগণ, তোমর1 এই অশ্বটিকে বেষ্টন করিয়া লোক্ট্রীঘাত করিতে 

করিতে লইয়? চল ) এটা হরিণগুলার মধ্যে বিচরণ করিতে থাকুক |” 

সহসা একজন সোনকপুরুষ উপাস্থত হইয়া কহিল,-_*ওছে চপল 

বালক,_-ও কি বলিতেছ ? স্তৃতীক্ষ আঘুধদকল শিশুরও গব্বিত বাকা 

সহা করে না। রাজপুত্র চন্দ্রকেতৃও দুর্দান্ত ; তিনি কৌতুহলপরবশ হইয়া 
অনৃষ্টপূর্বব অরণ্য দর্শনে গমন করিয়াছেন ; তাই বালতেছি, যতক্ষণ পর্য্যস্ত 

তিনি প্রতিনিবৃত্ত না হন, সেই অবকাশে দ্রতবেগে ঘনতরুসমাচ্ছন্ন 

অরণ্যপথে পলায়ন কর।”” 

শুনিয়! বালকগণ বলিতে লাগল,-_-“কুমার, অশ্ব লইস্জা কাজ নাই, 

সৈনিকেরা অস্্শত্ত্র বিশ্ফুরিত করিয়া! তর্জন কাঁরভেছে, আশ্রমও অনেক 

দুরে) এস, আমরা ভরিপের হ্যায় লম্ষ দিতে দিতে পলায়ন করি '* 

তন লব ঈষৎ হান্ত করিদা কহিলেন,-_পকি, অন্থ বিস্ফুরিত 

করিতেছে, ভালই 1” 

তাভার পর তিনি ধন্ুকে গুপ আরোপণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,__ 

"তবে আমারও ধনুক জ্া'-জিহ্বার বিস্তারে বলয়াঁকাঁর উৎকট কোটিদহষ্বা 

প্রদর্শন করিয়া, ঘোর ঘন-ঘর্ঘর ঘোষ উদ্দটিরপ করিতে করিতে শ্রীয় 

বিশাল 'উদরকে জগদ্ভক্ষণে ব্যাপূত সভাল বমবক্তন্ত্রের ব্যা্ানান্কারা 
করিয়! তুলুক 1” 

উহার পরই সকলে সে স্থান হইতে নিক্ান্ত হইলেন । 

(৫ ) 

সৈশ্গগণের ওদ্বত্য সম করিতে না পারিয়া, লব সত্য সত্যই তাহাদের 

সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; সেই বীরশিশ্ুর অবিরত শরবর্ষণে তাহার! 
অস্থির হইয়া উঠিল) সেনাপতিগণও ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রকেতু 
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সে সংবাদ অবগত হইয়া! রণস্থলে আগমন করিলেন । তাহাকে দেখিয়া 

সেনাপতির! সৈম্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওহে 

সৈনিকগণ! আমাদিগের আশ্রয় ঘটিয়াছে। এ দেখ, তোমাদের যুদ্ধস*বাদ 

জ্ঞাত হইয়! কুমার চন্দ্রকেত আগমন করিতেছেন । স্বমন্ত্র সারথি দ্রুতবেগে 

ধাবমান অশ্বদ্ধার আকুই রথথানি শীঘ্র শীঘ্ব চালিত করিয়া, তাহাকে 

লইয়! আমিতেছে ; নিমোন্নত ভূমিষ্পশে কোব্দার-কাষ্ঠনিশ্মিত ধবজদণ্ড 

কাপিয়া উঠিতেছে।”ঃ 

নিমেষমধ্যে চক্্রকেত রখারোহণে তথায় উপক্ষিত হইল্নে। হর্ধ, 

বিন্রয় ও সন্ত্রমের সহিত তিনি সারথিকে বপিতেছিঙগেন,--"আধ্য সুমন্ত 

দেখুন, দেখুন,_-কে ত্র বীরশিশু ঈষৎ কোপবশে মুখশ্রী আরক্ত কবিয়া, 

মস্তকের শিখা পাঁচটি কীপাইয়া, অবিরত জ্যা-ঘর্ষণে শব্দায়মান কাম্মুক 

আকর্ষণ করতে করিতে সমরাঙ্গনে আমাদের সৈশ্ভগণের উপর তুষার- 

পাতের ন্ায় শরবর্ষণ করিতেছেন। কি আশ্চর্য ! রঘুবংশের অপ্রসিদ্ধ 
নবাস্কুরের হ্ঠায় এই মুনিবাপক একাকী জমগ্র সৈন্বুযে বিদীর্ণ কসি- 
ব পোগ্রস্থির টস্কারে ভীষণ সমরানল প্রজ্গিত করিয়া আমার কৌতুক 

জল্সাউতেছেন | 

সুমন্ত তথন কহিলেন,_-“স্রাস্ররের অপেক্ষা প্রভাবসম্পন্ন এৰং 

তাহার তৃল্যরূপ শিশুটিকে দেখিয়! বিশ্বামিঘ্ধের যজ্ঞবিদ্নকারী রাক্ষস- 

গণের মথনে রত ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রকেই ম্মরণ করিতেছি ।” 

চন্ত্রকেতু আবার বলিতে লাগিলেন,__“এই অসহায় বালকের প্রতি 

বছুসংখ্যক সৈনিকের অস্ত্রচালনায় আমাকে লজ্জিত করিয়। তুলিতেছে। 

তাহার! ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্বর্ণ-ঘ্টিকার নিকণে বণঝণায্িত রথে আরোহণ 

করিয়া! অজভ্র-মদধারাবর্ধা জলদপ্রতিম গজযৃথ লইয়া! শাণিতশন্ত্রজালহস্তে 
একাকী শিশুটিকে বেষ্টন করিয়। রহিয়াছে 1” 



৩৯৪ কৰিকথা। 

স্ুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,-“বৎস, সেন! ও সেনাপতিগণ সকলে মিলিত 
হইয়াও ইহার কিছুই করিতে গারিন না; ভিন্ন ভিন্ন হইয়া কি 

করিবে ?% 

লবের রণকৌশলে সৈম্তগণকে নিপতিত হইতে দেখিয়া, চন্ত্রকেতু 
আরও অগ্রসর হইবার ইচ্ছায় সুমনকে বলিলেন।--"আধ্য, শীঘ শীঘ্র 

রথচালনা করুন; বালকটি আমাদের আশ্রিতদিগকে একেবারে 
মথিত করিয়া ফেলিতেছেন। এ দেখুন, আমাদিগের অসংখ্য ছুন্দুভি- 

নিনাদে ইহার জ্যানির্ধোষ দ্বিগুণীকৃত হই সুদূর গিরিকুপ্তস্থিত কুঞ্জর- 

সমূহের কর্ণপীড়! জন্মাইয়া, উৎকট বুংহিতনাদের আবিভাব ঘটাইতেছে। 

আবার দেখুন, শরবধণে রণস্থলে ভীষণ কবন্ধ'নচয়ের ছিহ্রমু গু বিলুন্ঠিত 

হুইতেছে। তাহা দোথম়্া বোপ হইতেছে যেন, মভাকালের করাল- 

বক্ত, ভইতে বিগ'লিত ভোজনাবশেষ বিকীর্ণ ভইয়া পড়িতেছে।” 

সমস্ত মনে মনে বলিতেছিদেন,ণএকপ কীরের সহি বস চন্দ্র- 

কেতুর ছন্দযুদ্ধ করূপে অনুমোদন কর? কিন্ত আমরা যখন ইক্ষণকু- 

গৃহবৃদ্ধ, তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে আর কি উপায় আছে ?”" 

সে সময়ে সমস্ত সৈন্ত রুণপরাজ্মুখ ভওযায়, চক্্রকেতুর বিদ্ম় ও 

লজ্জা উপস্থিত হইণ। [তিনি সুমন্ত্রের শিকট পরাজয়ের কথা প্রকাশ 

করিলেন । সুমন্ত্র তখন বেগে রথ ঢালিত করিয়!, চন্দ্রকেতুকে জবের 

নিকট লা আমিলেন এবং তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। 

চন্দ্রকেহ দৃূতগণের নিকট ভইতে কবের লাম শ্রবণ করিয়াও বিস্বৃত 
ভইফাছিলেন ১ সুমন্ত তাচা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন চন্দ্রকেতু 

লবকে সম্বোধন কারয়া কহিলেন,--দঅঙে মহাবাহে। লব, এই সৈনিক- 

দিগের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন কি? এই আমি উপস্থিত হইয়াছি ; এস, 

তেজ তেজেই প্রশমিত হউক ।” 
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লব তখন সৈল্তদ্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া! চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবিত 

হইলেন। তাহ! দেখিয়া! সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,--“কুমার, দেখ 

দেখ, দৃপ্তনিংহশিশু মেঘগর্জন শুনিক্পা যেমন হক্তিযুগের মর্দন 'হইতে 

বিরত হয়, সেইরূপ এই ঘীরশিশু তোমার আহ্বানে সৈন্তদলন হইতে 

নিবৃত্ত হইয়াছে” 

লব চন্দ্রকেতুর সন্ুখীন হইয়া াভাকে কহিলেন,_-“দাধুঃ রাজপুত্র 
সাধু, তুমি সত্য সতাই ইক্ষাঁকুবংশসম্ভৃতঃ এই আমিও উপস্থিত হইয়াছি।” 
সেই সময়ে চারিদিক হইতে সেনা ও সেনানীগণ এক মহান 

কোলাহল তুলিল;) তাহা শুনিয়া লব ফিরিয়া দ্ীড়াইলেন এবং বলিয়! 

উঠিলেন,--*কি, এইমাত্র পরাজিত ₹*য়াও চমৃপতিগণ আবার ফিতরা 

আসিতেছে এবং আমাকে আক্রমণ করবার জন্য অগ্রদর হইতেছে ! 

মুর্খগুলাকে ধিক ! চারিদিক হইতে সনুখিত এই গম্ভীর ও তুমুল 

সৈম্াকোলাহল প্রলয়পবনে সঞ্চা!লত সাগরান্বুরাশির স্তাঈি নিমজ্জিত 

শৈলসংঘর্ষে প্রজ্জলিত বাড়বানলতুল্য আমার কোষাগ্রির শিখায় সবলে 

প্রবেশ করুক |”? 

এই বলিয়া তিনি আবার সৈহ্যদলনে ধাবিত হইলেন । তখন চন্ত্র- 

কেতু বলিতে লাগিলেন,_-“অহে কুমার, অদ্ভুত গুণাতিশম্যে হমি আমার 

প্রিয়সথ1 ভইয়া উঠিয়াছ ; সুতরাং আমার যাহাও তোমারও তাহাই ; ভবে 

কেন নিজ পরিজনগণকে এরূপ নির্দয়ভাবে নিহত করিতেছ? তোমার 

দর্পের নিকষপাষাণস্বরূপ এই চন্দ্রকেতু উপস্থিত 1” 

লাব তখন আনন্দ 'ও সন্তমের সহিত প্রতিনিবুত্ত হইয়। বলিলেন,_- 

“মহানুভব সুধ্যকুলকুমারের বীরবচনগুলি প্রসন্ন অথচ কর্কশ । এই 

সৈনিকগুলার সহিত যুদ্ধ করিয়া কাজ কি? ইহাকেই সম্মানিত 

করা যাউক্ ৷” 



২৩৯৬ কবিকথা । 

সেই সময়ে আবার কোলাহল উত্থিত হইল। তাছাতে ক্রোধ ও 

বিরক্তিসহকারে লব বলিয়া উঠিলেন--প্বীরসমাগমের বিদ্ব উৎপাদন 

কনিয়া, ইহারা আমাকে বড়ই বিড়ছ্িত করিয়া তুলিল দেখিতেছি 1” 

এই বলিয়া! তিনি আবার তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু 

চন্দ্রকেতুর প্রতিও একবারে লক্ষা পরিত্যাগ করিলেন না । তাহা দেখির! 
চন্দ্রকেত গদন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন,_-”আর্ধা, একবার দেখুন, ইহ! 

দেখিবারও বিষয় বটে) কৌতুকপুর্ণ দর্পভরে আমার প্রতি লক্ষা স্থির 

ব্রাখিয়া এবং পশ্চান্ভতাগ হইতে সৈনিকগণ কর্কক অনুল্থত হইয়া, 

তাভাদের প্রতি ধাবমান এই বীরাশশ্ু উত্তোলিত ধনুহৃস্তে বিপরীত 

দিগদ্বন ভইতে আগত বাধুভরে চঞ্চল ইন্দ্রধন্থশোভিত মেঘথগ্ডের 

স্তায় শোভ। বিস্তার কাঁরতেছেন।” 

সুনিয়। স্মন্ধ কহিলেন,_পকুমারই ইহা দেখিতে জানে; আমরা 

কেবল বিস্ময়েই অনিভুত ভইয়! পড়িতেছি।” 

সৈগ্ত ও সেনাপতিগণ কর্তৃক লবকে আক্রান্ত দেখিয়! চক্্রকেতু 

বলিতে লাগিলেন, ৫মহে নৃপতিগণ, আপনারা অসংখা হস্তী, অশ্ব ও 

রথে উপকিষ্ট, বন্াচ্ছাদিতশরীর ও বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও একাকী, ভূমি- 

পৃষ্ঠে অবস্থিন, মুগচন্মোত্তরীরধারী, নবানবয়স, কোমলকায় এই কুমারের 

বিরুদ্ধে যে সুদ্ধোস্তন প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আপনাদিগকে 

ধিকৃ, আমাদিগকে ও ধিক 1” 

সে কথায় লব কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,__«ইনি যে 
দেখিতেছি, আনার প্রতি অনুকম্পা প্রদশন আরম্ত করিলেন |”, 

তাহার পর তিনি কিছুক্ষণ চিন্ত! করিয়া, টৈন্যদ্দিগকে জুন্তকান্ত্রে ্তত্তিত 

করিবার অনিপ্রায়ে তাহাদের ধ্যানে প্রবুত্ত হইলেন । লবের ধ্যানমাত্রে 

জন্তকান্ত্রসমুহ আবিভূতত লইয়া, রঘুসৈন্ত দিগকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন।” 



উত্তর-রামচরিত । ৩৯৭ 

তথন চন্দ্রকেতুকে লক্ষ্য করিয়া লব বলতে লা'গলেন,--“এক্ষণে 

এই গর্বিত ও প্রগল্ভ বলসিককে দেখা যাউক £” 

সস! সৈম্তগণের কোলাহল শান্ত হংল দেখি, সুমন্ত্রের অতান্ত 

বিশ্মন়্ উপস্থিত হইল । তখন তিনি অনুমান করিয়া চন্দ্রকেতকে 

বলিলেন,_-“আমার মনে হইতেছে, এই কুমাঁরটি জ্স্তকান্ত্রের প্রয়োগ 

করিয়াছে ।” 

চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন»--“তাহাতে সন্দেহ নাই) কারণ, তমো- 

রাশি ও বিদ্যুচ্ছটার ভীম সমাবেশে প্রযত্বদিক্ষিপ্ত চক্ষু গ্রন্ত ও নিনুক্তি 

হইয়া ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। আর সৈম্তগণও চিত্রাপিতের ন্যাপ 

নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছে! নিশ্চয়ই অমিতবীর্ধয জস্তকাস্ত্রের 

আবির্ভাব ভইয়াছে। আশ্চর্য! আশ্যধ্য ! পাতালগর্ভগ্িত কুঞ্জসমূহের 

পুঞজীভত অন্ধকারসম নিবিড়কৃষ্জ এবং উত্তাপদংযোগে প্রদাপ্ত পিতুল- 

ধাতুর পিঙ্গল%ভার তুল্য ফ্যোতীরাশিতে বিমণ্ডিত জন্তকান্ত্রে গলয়- 
কালীন এচগুড গ্রভঞ্জনে বিক্ষিপ্ত মেঘমালায় গাঢ় নীল ও তড়দ্দাশে 

সমুজ্ছল কুহরে পরিপূর্ণ বিন্ক)াচলের শৃজজসমূহের ন্যায় নভোমল 

আচ্চন্ন করিয়া ফেলিল।” 

কোথা হইতে লবের জস্তকান্ত্রের প্রাপ্তি খটিল, তাহ! জানিতে সুমন্ত্ের 

কৌতুহল জন্মিল। চন্ত্রকেতু বলিলেন,_-“বোধ হয়, ভগবান্ বাল্সীকির 

নিকট হইতে পাইয়া থাকিবেন।” 

তাহাতে স্ুমন্ত্র উত্তর দিলেন,_-“ভগবান্ বাল্সীকির :শন্ত্রবিদ্তায়, 

বিশেষতঃ জ.স্তকাস্ত্রের ব্যবহারের গ্রসিদ্ধি শুনি নাই। কারণ, ইহার! 

কুশাশ্ব হইতে উৎপন্ন হন, ভগবান্ বিশ্বামিন্র তাহার নিকট ই"হাদিগকে 

লাভ করি»াছিলেন; পরে তাঁহার অনুগ্রহে ইহার! রামভদ্রে ব্যবস্থিত 

হইয়াছেন ।৮ 



৩৯৮ কৰবিকথা । 

শুনিয়। চস্ত্রুকেতু কহিলেন,_“অন্তেও উৎকর্ষপ্রাপ্ত সবজ্যোতির 
প্রকাশলাভে মস্ত্রদর্শনের শক্তিসম্পন্ন ও হইয়। থাকেন |” 

লবকে অগ্রদর হইতে দেখিয়! সুমন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,-“বৎস, 

সাবধান ভও ; তোমার প্রতিপক্ষ সম্মুখেই উপস্থি ৬1” 

প্রম্পর্ পরস্পরের সমীপবত্তী হওয়ায়, লব ও চন্ত্রকেতুর মধ্যে 

দৃষ্টি. নিময় ক্আঃস্ত হইল । স্ভয়ে উভয়কে স্নেহ 'ও অন্গরাগের সহিত 

লক্ষ্য কারয়! বলিতে লাগিলেন,_-আহা, কুমার কি প্রিয়দশন ! ইহাকে 

দেখিরা হৃদন্ন যে একাগ্র হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ কি? এই 

জআ:কম্মিক নিলন, অথব! বীরত্বাদ গুণের আতিশয্য, কিংবা জন্মান্তরে 

দৃঢ় বন্ধ কোন পুরাণ পরিচয় বা ভাগ্যবশে অবিদিত কোন নিজ নম্বন্ধ, 

কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি ন1।৮ 

তথন সুমন্ত কহিলেন,_-প্রা়ই প্রাণিগণের এইবপ ধন্ধব যে, 

কাহার্ও প্রতি কাহ'রও সরল গ্রীতিভাব জন্মিক্না। পাকে ; লোকে তাহাকে 

তারামৈত্রক বা চক্ষরাগ বলিয়া অভিহিত করে; ইহার কিছুই নির্দেশ 

কর! যায় না, এবং কেন কারণও পাওয়া যায় ন।।| এই ভাবকেই 

প্রেম নাম প্রদান কর! তয়) যে পক্ষপাত অহেতুক, তাহার কোনই 

প্রতীকার নাই ; উহা এক স্ষেহময় স্ত্রস্বরূপে জন্মম্মগুি গ্রথিত করিয়! 

রাখে ।” 

কুষারেরা আবার পরম্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন,_-““মন্যণ 
রাজপট্রবসনসর্ূশ ইহার শরীরে কিরূপে শরক্ষেপ কারব ? আলিঙ্গনের 
অভিলাষে & অঙম্পর্শের এন্ত আমার গাত্র ষে পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া! 

উঠিতেছে। কিন্তু ইনি যখন কঠোর তেজোভাব ধারণ করিয়াছেন, 
তখন অন্ত্রগ্রহণ ব্যতীত আর কি উপার আছে? আর এরূপ বীর 

'বাহার লক্ষ্য না হইল, দে অস্ত্র লইয়াই বা স্ল কি? আবার আমুধ 



উত্তর-রামচরিত | ৩৯৯ 

উদ্যত করিরাঁও রণুবিমুখ হইলে, এই কুমারই বা আমাকে কি বলিবেন? 

বীরগণের আচরণ নিদারুণই হইয়া থাকে, তাহাতে স্নেহের লেশমাজও 

নাই ।” 

লবকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে 

সুমন্ত্র মনে মনে বলিতেছিলেন,-"হৃনয়, তুমি অন্যরূপ কল্পনা করিতেছ 

কেন? আমাদের মনোরথবীজ বিধাতা প্রথমেই বিনষ্ট করিয়াছেন। 

লত অগ্রে ছিন্ন। হইলে, তাহাতে কি কুস্থমোদগমের আশ! করা যাঁয় ? 

লবকে ভূমিভলে অবস্থিত দেখিয়! চন্দরকেতুরও অবতরণের ইচ্ছা 

হইল। তিনি সুমন্ত্রকে কহিলেন)--“এই বীরপুরুষের পুজ| ও ক্ষত্রধর্শব- 

পালনের জন্য আমার রথ হইতে অবতরণ করা উচিত। শাস্ত্রবিদেরা 

বলিয়! থাকেন যে, রথী কদাচ পদ্বাতিকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না ।» 

স্থমন্ত্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি কিরূপে ন্যায্য অনুষ্ঠানের 

প্রাতষেধ করিবেন, আবার কিরূপেই বা ছুঃসাহদিক কার্যোর অনুমোদন 

করিবেন, ইহা 1স্থর করিতে না পারিস! চিস্তিত হইয়া! উঠিলেন। 

নুমন্ত্রকে চিস্তাকুল দেখিয়া চন্দ্রকেতু বলিলেন,__“্ধন্দ্ধ ও অর্থবিষয়ে 
ংশয় ৬পস্থিত হইলে, পুজ্যপাদ পিতৃগণ যখন তাহাদের পিতার প্রিয়সথ! 

আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তখন এ বিষয়ে আপনি কি চিন্ত 

করিতেছেন ?” 

মন্ত্র উত্তর করিলেনঃ_.বৎস, তুমি যাহা! বলিতেছ, তাহাই ধন্ম- 
সঙ্গত। ইহাই সংগ্রামের রীতি ও সনাতন ধর্ম। রঘুসিংহের! এই 
বীরোচিত পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়া! থাকেন 1, 

তাহাতে চন্দ্রকেতু কহিলেন,--“এ কথা আধ্যেরই অনুরূপ বটে। 
কারণ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মমশান্্র এবং 'রঘুবংশীয়দিগের কুলস্থিতি 
আপনিই বিশেষরূপ অবগত আছেন ।» 



৪৩০ কবিকথা । 

স্নেহাশ্রু বিসজ্ঞবন করিতে করিতে সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,_- “বৎস, 

তোমার পিতা ইন্দ্রজিজ্জয়ী বস লঙক্ষ্মণই বা কয়দিন হইল জন্মগ্রহণ 

করিয়াছেন! আবার তাহার পুক্র তুমিও বীরধন্দ্রপালনে রত হইয়াছ। 
তাহাতে দশরথের কুল প্রতিষ্টঃলাভই করিল |” 

কষ্টসহকারে চন্দ্রকেতু বলিয়া উঠিলেন,_-“কুলজ্যেষ্টেরই যখন 

কিছুই রাঁহল না, তখন আর আমাদের কুলের প্রতিষ্ঠা কি? এই দুঃখে 

অপর পিতৃত্রয় সম্তাপিত হইয়া থাকেন ।” 

স্নিয়। সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,--চন্ত্রকেতুর বাক্যে যেন হৃদয়ের 

মন্মন্থল ছিন্ন হইয়া যাইতেছে ।” 

লব তখন বলিতেছিণেন,_“রসটি মিশ্রভাব ধারণ করিল দেখিতেছি ; 

 চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী যেমন আনন্দে প্রকুল্প হয়, ইহার দশনে আমার 

দৃষ্টিও সেইরূপ হযে উৎফুল্ল হই! উঠিতেছে। এদিকে আবার ভীষণ 
রৌড্ররসের সঞ্চারে বাভ কিন্তু যুদ্ধাভিলাষা হইয়া! গুণান্ষালনের কঠোর 

ঝণ ঝণ শবে মুখরিত বিপুল চাপে অন্ুরক্ত হইয়! পড়িতেছে ।* 

তাহার পর চন্দ্রকেতু রথ হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন,_- 

“আর্ধা, হুর্যাবংশীয় চন্দ্রকেতু আপনাকে অভিবাদন করিতেছে ।» 

স্মস্ত্র চন্দ্রকেতুকে বলিতে লাগিলেনঃ- “শাশ্বত বরাহদেব কল্যাপ- 

কারণে তোমাতে কাকুৎস্থের স্তর অজিত, পবিত্র ও ওজন্বি তেজ নিহিত 

করিয়া দিউন) তোমাদের বংশের আদিপুরুষ কুর্যাদেব সমরাঙ্গনে তোমার 

শ্রীতিবিধান করুন ; আর তোমার গুরুদিগেরও গুরু ভগৰান্ বশিষ্ঠদেব 

তোমার প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে থাকুন) আবার ইন্দ্র বিষণ, অগ্নি, 

ও গরুড়ের টায় তোমারও বলসঞ্চার হউক এবং রামলক্ষণের ধনুর্জ্যা- 

ঘোঁষরূপ মন্ত্র তোমাকে বিজয় প্রদান করুক ।” 

চন্্রকেতুকে তূমিতলে দেখিয়া লব তাহাকে কভিলেন,--পকুমারঃ 



উত্তর-রামচরিত । ৪০১ 

আপনাকে রথারূঢ অবস্থায় বেশ শোভাশালী বোধ হইতেছিল। আমার 

প্রতি অধিক আদরের প্রয়োজন নাই ।” 

তখন চন্দ্রকেতু বলিলেন,_-ণতাছা হইলে মহাভাগও অন্য এক রথে 
আরোহণ করিয়া তাহাকে অলঙ্কৃত করুন 1” 

, লব সে কথায় লক্ষ্য ন৷ কারয়া স্মন্ত্রকে কহিলেন,_-“আধ্য, রাজ- 

পুজকে পুনর্বার রথে স্থাপন করুন।* 

স্থমন্ত্র উত্তর করিলেন,--“তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধ রক্ষা কর 1” 

লব উত্তর করিলেন,_-“স্বীয় দ্রব্য-ব্যবহারে বিচারের প্রয়োজন কি? 

কিন্ত আমর! অরণ্যবাসী রথচর্্যায় অনভ্যন্ত |” 

শুনিয়া! সুমন্ত্র কহিলেন, “বৎস, তুমি দর্প ও সৌজন্তের অনুরূপ কথা 

বলিতে জান। এরূপ গুণসম্পন্ন তোমাকে ইক্ষাকু-কুলাবতংস রামচন্দ্র 
দেখিলে, তাহার হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া বাইত |» 

লব তথন বলিলেন, *শুনিয়াছি, সেই রাজধি অতি সুজন |” 

তাহার পর তিনি একটু লজ্জার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিতে 

লাগিলেন,_“আমরাঁও এরূপ যজ্ঞবদ্নকারী নহি ; জগতের কোন্ ব্যক্তি 

সেই নৃপতির গুপগরিমার জন্য তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কারিয়া 

থাকিতে পারে? তথাপি তুরঙগরক্ষিগণের সমগ্র ক্ষভ্রজাতির প্রতি অবজ্ঞা" 

প্রদর্শন ছুঃসহ বোধ হওয়ায়, আমার ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল ।+” 

গুনিয়! চন্দ্রকেতু বলিলেন,--“তাত রামচন্ত্রেক্র প্রতাপোত্কর্ষ কি 

আপনার সহনীয় ?” 
তখন লব উত্তর করিলেন,_-পঅসহা হউক বা না হউক, ভাল, 

জিজ্ঞাসা করি, আমর। রাজ! রামচক্্রকে শমদমাদি-গুণসম্পন্ন বলির! 

শুনিয়াছি। তিনি স্বয়ং দর্প প্রকাশ করেন না। তাহার প্রজাগপের 

যন্্ধ্যও গর্বের ভাব দেখা যার না) কিন্ত তাহার এই লোকগুল! রাক্ষসী 

৮৬, 



৪০২ কবিকথা । 

কথা ব্যবহার করে কেন? উন্মত্ত ও দৃপ্ত ব্যক্তির উক্তিকে খধিগণ 
রাক্ষসী সংজ্ঞার অভিহিত করিয়া থাকেন। এই রাক্ষসী বাণী লোকের 

অলম্মাত্বর্ূপ! ও সর্বপ্রকার বৈরের আকর, এইজন্য তাহারা ইহার নিন্দা 

করিয়া থাকেন। আবার পক্ষান্তরে, হুনৃতা বাণীর স্ততিবাদ করেন। 

বাহ! সর্ববিধ কামনার পুরণ করিয়া থাকে, অলক্ষমীকে দূরে নিক্ষেপ 
করিয়! দেয়, কীত্তি প্রসব করে এবং ছরন্ৃতির বিনাশসাধন ঘটায়, সর্ক- 

মঙ্গলের মাতৃস্বরূপা সেই স্নৃত! বাঁণীকে পগ্ডিতগণ কামধেন্থ আখ্যা 

প্রদান করিয়! থাকেন” 

পবের বাক্যে স্থুমস্ত্রের বিস্মপ্ন জন্মিল । তিনি বলিয়া! উঠিলেন,__“এ 

কুমারটির স্বভাব অতি পবিত্র, ইহার মুখ হইতে আরধদংস্কারপূত বাক্য 

বিনিঃস্ত হইতেছে ।” 

লব আবার চন্দ্রকেতৃুকে বলিতে লাগিলেন,_-"অছে চন্ত্রকেতু, 

আপনি বদিতেছিলেন যে, তাত রামচন্দজ্রের প্রতাপোতকর্ষও কি আপনার 

অসহনীয়! ভাল, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষ্রধন্থ কি কোন ব্যক্তি- 

বিশেষে আবদ্ধ থাকে 2* 

শুনিয়া লুমন্ত্র কহিলেন, “তুমি সেই ইক্ষাকু-কুলজাত নরপতিকে 
জান নাঃ সে জন্ত 'এরূপ বলিতেছ। ওরূপ প্রগল্ভতা হইতে তোমার 

নিবৃত্ত ত৭য়াই উচিত। সৈন্তদ্দিগকে প্রমথিত করিয়া, তুমি ওজস্থিতা 

প্রদর্শন করিয়াছ বটে, কিন জামদগ্র্যবিজেতার প্রতি এরূপ বাক্য-প্রয়োগ 

ভাল দেখায় ন।” 

হাসিতে হাসিতে লব উত্তর করিলেন,__প্জামদগ্্য-দদমনে সে নৃপতির 

প্রশংসার কথা কি আছে? ইহ! সর্বত্র প্রসিদ্ধ যে, ব্রাহ্মণের শক্তি 

বাক্যেই নিহিত থাকে ; ক্ষজ্রিয়ই বাহছুবলের অধিকারী; জামদগ্নয অস্ত্রধারী 
ব্রাহ্মণ ; তাহার দমনে সেই নৃপতির প্রশংসার কি থাকিতে পারে ?” 



উত্তর-রামচরিত । ৪০৩ 
চে 

সে কথায় চন্দ্রকেতু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন) তিনি নুমন্ত্রকে 

বলিতে লাগিলেন,_-“আধ্য, ইহার সহিত উত্তরপ্রত্যুত্তরে প্রয়োজন 

নাই; ইনি একজন অভিনব পুরুষাবতার দেখিতেছি ; ইহার নিকট 

ভগবান্ ভূগুনন্দনও বীর বলিয়া গণ্য নহেন এবং ইনি সপ্তভুবনের 

অভয়দাতা তাত রামচন্দ্রের পবিত্র চরিতাবলীও অবগত নহেন।” 

সে কথায় লব উত্তর দ্িলেন,_প্রঘুপতির চরিত ও মহিমা কে না! 
অবগত আছে? তবে কি না, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্যঙও আছে। 

অথব তাহার উল্লেখেরও প্রয়োজন নাই । তাহার! বয়োবুদ্ধ; তাহাদের 

চরিতের বিচার করা উচিত নহে। তাহার! যেমন ভাবে আছেন, 

সেইরূপই থাকুন। কি আর বর্ণনা করিব? নুন্দ-্ত্রীবধেও তাহাদের যশ 

অথগ্ড থাকে এবং জগতেও তাহার! পৃজনীয় হন। আর খরের সহিত 

যুদ্ধে অপরাজ্ঞুখ হইয়াও পশ্চাদ্ভাগে যে তিনটি পাঁদক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
অথবা! ইন্দ্রতনয় বালীর নিধনে যে কৌশল অবলম্বন কর! হয়, তাঁহাও 

সকলে জ্ঞাত আছে ।” 

শুনিয়া চন্দ্রকেতু জুন্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,__“কি, 
তুমি তাতপাদের নিন্দা! কয়! মর্যযাদ! উল্লজ্বঘন করিত আরম্ভ করিয়াছ 

ও যার পর নাই প্রগল ভতা' প্রকাশ করিতেছ ?” 

সে কণাম্ব লব বলিলেন,_-“আমার প্রতি ভ্রকুটিতঙ্গ দেখাইতেছ ?” 
উভয়কে উত্তেজিত দেখিয়! সুমন্ত্র বলিতে লা'গিলেন,_-"ইহাদের 

দুজনেরই ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতেছি। রোষকম্পে উভয়ের 

চূড়াবন্ধন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ; কোকন্দ-দলের ন্যায় নয়নত্বয় আরক্তু 

হ্ইকাছে এবং নৃত্যগীল ভ্রযুগলের ভঙ্গে পরিশোভিত মুখমগ্ুল প্রকটিত- 
কলঙ্ক চন্দ্রবিন্বের ও উদ্ত্রান্তভৃঙ্গ কমলের ন্যান্স বোধ হইতেছে ।৮ 

তাহার পর কুমারদ্বয় পরস্পরকে রপক্রীড়ার উপযুক্ত ভূমিতে অবতরণ - 



৪8০৪ কবিকথা । 

করিবার জন্য আহ্বান করিয়া) তথ! হইতে নিজ্ছান্ত হইলেন; সুমন্ত্রও 

তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 

(৬) 

লব ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে মহাসমর বাধয়া গেল; সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হওয়ার, এই সুর্ধ্যকুল-কুমারদ্বয্ের মৃত্তি প্রচণ্ভাব ধারণ করিল; ক্ষত্রিয়- 

তেজোলক্্ীর প্রকাশে তাহাদের কাস্তও প্রদীপ্ত হইয়৷ উঠিল; পরম্পরে 

অদ্ভুত বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; তাহ! দেখিয়া দেবাসুরগণ 

বিন্ময়-বিহবল হয়! পড়িলেন। প্রাস্তদঘ্ধয়ে গুণসংযোগে ভীষণ শব্ধ উৎপাদন 

করায়, কঙ্কণ-বণংকারের স্তায় কিস্কিণীরবে মুখরিত বিপুল কোদও 

বিস্ফারিত হুইয়।, অবিরত শর বর্ণ করিতে আরম্ভ কাঁল : কুমারছদ়ের 

চুড়াগুলি কাঁম্পত হইতে পাগিল এবং তীহাদের লোকভয়ক্কর যুদ্ধ 

উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইয়! ্ঠিল। সেই সময়ে উভয়ের মঙ্গলের অন্ত দিবা 
ছুন্দুভিও নিনাদদত হইতে লাগিল ;বিদ্ভাধর-বিগ্যাধরী উজ্জল বিমানে 

বসিয়া, সেই বীরঘয়ের মন্তকে প্রস্ফুটিত কমনীদ্র কনক-কমল-মালার সহিত 
পেবতরুর তরুণ মণিময় মুকুল-সমুহের মকরন্দ-বাসিত পুম্পবৃষ্টি করিতে 

প্রবৃত্ত হহুল। 

চক্জ্রকেতুর আগ্নেয়ান্ত্-প্রয়োগে অকল্াৎ আকাশতণ যেন তড়িচ্ছটার 

পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল ক্রমে বোধ হইতে লাগিল, যেন বিশ্বকর্শার শাপযনস্ত্রে 
বিঘৃণিত মার্তণ্ডের জ্যোতিঃসম লমুজ্জল ভগবান্ নীল-লোহিতের ললাট- 
নেত্রের আবরণ উক্ত হইয়া] গেল । বিমানগুলির প্তাক! ও চামর 

সকল দঞ্চ ও বিচিত্রবর্ণ হওয়ায়, তাহারা দূরে অপন্যত হইল) আবার 

ধ্বজদণ্তে বন্ধ চেলাঞ্চলে অগ্নিশিখা পাঁড়য়া কুঙ্কুমচ্ছ রণের শোভা সম্পাদন 
করিল 1” 



উত্তর-রামচরিত । ৪০৫ 

দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেব প্রচগ্ডবেগে প্রজলিত হইয়া উঠিলেন। 
বজ্খণ্ডের প্রস্ফ টনের ন্যায় স্ফুলিঙ্গসমূহে পূর্ণ ঠাহার লেলিহান জালামালা 
চারিগ্গিকে পরিব্যাপ্ত হইয়! পড়িল; আশঙ্কায় বিদ্তাধর বিদ্যাধরীকে স্বীয় 

গান্দ্রে আচ্ছার্দিত করিয়া পলায়নের উপক্রম করিল ।” 

বিগ্তাধরের অঙম্পর্শে বিদ্যাধরী পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিল,-_. 

“ভাগারুমে বিমল যুক্তাফলের ন্যায় শীতল, স্নিগ্ধ, মস্যণ, মাংসল নাথ- 

দেচস্পর্শে আমার সকল সস্তাপ দূরে গিয়াছে; আনন্দে আমার 

নয়ন দুইটি ঈষৎ মুকুলিত ও বিঘুণিত হইতেছে ।” 

শুনিয়া বিদ্যাধর কহিল,_-“প্রিয়ে! আমি আর কি করিলাম, 

অথবা প্রিয়জন কিছু না করিলেও নিকটে থাকিয়া যে সুখ প্রদান 

করে, তাহাতেই ছঃখরাশি দূরীভূত হইয়| যায়; সেইজন্য যে যাহার 

পিয়ন, সে তাহার পক্ষে কি এক অনির্বচনীয় পদার্থ |” 

সেই সময় লব বরুণান্ত্র প্রয়োগ করিলেন ; তাহাতে নভোমগ্ডল চঞ্চল 

বিচ্যল্লতান্ধ সমুস্ভাদিত মত্তমযূরকগের ন্যায় শ্তামল মেঘষালায় আচ্ছন্ন 
হইয়া উঠিল এবং আবিরল বারিধারার পতনে আগ্রেয়ান্ত্র নির্বাপিত হইতে 

লাগিল। নিখিল প্রাণী প্রবল পবনে বিকম্পিত গম্ভীর শব্ধে নিনাদিত 

মেঘজালের ঘনান্ধকারে গা়নিরুদ্ধ হুইয়া একেবারে সমগ্র বিশ্বের গ্রাসে 

সম্ভুস্ভত নীলকঠের কঠকন্দরে অথব ষুগান্তে যোগনিদ্রাভিভূত নারায়ণের 

নিরুদ্ধসর্বদ্ধার কুক্ষিমধ্যে প্রবিষ্টের ন্যায় কম্পিত হইয়! উঠিল । 
তাহ! দেখিয়! চন্দ্রকেতৃও বারব্যান্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন সেই 

মেঘরাজি তত্বজ্ঞানোদয়ে মার়াপ্রপঞ্চের ব্রন্মে বিলীন হওয়ার স্তায় বাসু- 
বেগে কোথায় অন্তহিত হইয়া! গেল। 

সহসা! রামচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি সসন্ত্রষে 

উত্তরীয়াগ্র ঘুণিত করিয়া, মধুর বাক্যে কুমারঘ্বয়কে যুদ্ধে নিবৃ্ত হইতে 



৪০৬ কবিকথা। 

বলিয়া বিমানরাজ পুম্পককে অবতরণ করাঁইতে লাগিলেন। সেই 
মহাপুরুষের ভচ্চারিত শব শুনিয়। শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে লব শাস্তভাব 

অবলম্বন করিলেন এবং চন্দ্রকেতুও তাহাকে প্রণাম করিলেন; 

বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী পুক্র-মিলিত রাজার কল্যাণ কামনা করিয়া আকাশ- 

মার্গ হইতে অন্তহিত হইল । 

পুষ্পক হইতে অবতরণ কারয়া, রামচন্দ্র চন্জ্রকেতুকে বলিতেছিলেন,__ 

*দিনকর-কুল-চন্দ্র চন্দ্রকেতু, তুমি শীদ্ব এস-_-এবং আমাকে গাড়ভাবে 

আলিঙ্গন কর। তোমার তুহিনবর্ণ শীতল অঙম্পর্শে আমার চিত্তদাহ 
উপশাস্ত হউক | 

তাহার পর তিনি চন্দ্রকেতুকে উঠাইয়া স্রেভাশ্র বিসর্জন করিতে 

করিতে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,--“দিব্যান্ত্রধারী তোমার দেহের 

কুশল তা?” 
চন্ত্রকেতু উত্তর করিলেন,--£এই অদ্ভুত প্রিয়বয়স্তের লাভে 

যে অভ্যুদরয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে কুশল হঘটিয়াছে। তাই 

নিবেন করিতেছি, আমাকে যে ভাবে দেখিয়া! থাকেন, সেইক্ধপ মি্ধ 

সুষ্টিতে এই বীরবরকেও অবলোকন করুন ।” 

তখন রামচন্দ্র লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,__ 

*বৎস, সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার বয়ন্তটি গম্ভীর ও মধুরাকৃতি-সম্পন্ন। 
বীরশিশুটি যেন লোকসকলের পরির্রাণার্থ মৃত্তিমান্ অস্ত্রবেদতুল্য, বন্ধাণ্ড- 
রক্ষা শরীরী ক্ষাত্রধন্্সম, রাশীভূত সামর্থ্য ১৪ পুঞ্জীভূত গুণের স্তায়, 

জগতের পুণ্যনির্দাণরাশিরূপে প্রাদভূঘি হইয়া অবস্থান করিতেছে 1* 
রামচন্দত্রকেও দেখিয়া! লব বলিতেছিলেন,_-“এই মহাপুরুষের আকার 

পবিত্রতা ও অহিমাঁয় বিমণ্ডিত। আশ্বাস, নদে ও ভক্তির একমাত্র 

মহাশ্রয়স্থল, অথব! প্রক্কষ্টধর্দের মুগ্তিমান্ প্রসাদতুল্য বলিয়াই ইহাকে 



উত্তর-রামচরিত ৪০৭ 

বোধ হইতেছে । কি আশ্চর্য্য! ইছাকে দেখিয়া বিরোধ নিবৃত্ব হইয়াছে, 

প্রগাঢ় আনন্ঈরসের সঞ্চার ঘটিতেছে, সে ওুন্ধত্য যেন কোথায় চলিয়! 

যাইতেছে, বিনয়ে আমাকে অবনত করিয়। তুলিতেছে, আমি সহস! কেমন 

যেন পরাধীন হুইয়! পড়িতেছি ; অথব! তীর্থস্থানের স্তায় মহাকআ্সা্দিগের কি 

এক অনির্বচনীয় মহামূলা উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।” 

রামচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন,_-"এ বালকটি যেন আমার 

সম্ভোদুঃখের অবসান ঘটাইতেছে এবং কোন অবিজ্ঞাত কারণে যেন ' 

অন্তরাত্মাকে স্নেহসিক্ত করিয়া তুলিতেছে। অথব1 স্নেহ কারণের 

অপেক্ষা রাখে, ইচ্ছা নিতীস্তই বিরুদ্ধ। কোন আন্তরিক কারণেই 

পদার্থানচয় পরম্পর সংসক্ত হইয়! থাকে । প্রীতি কখনও কার্যযকারণের 

উপর নির্ভর করে না । শৃর্ষ্যোদয়েই পদ্ম বিকসিত্ত হয় এবং চন্দ্রোদয়েই 

চন্দ্রকান্তমণি দ্রব হইয়া যায়ু ৷” 

লব চন্ত্রকেতুকে রাম5ন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর 

দিলেন,_-“ইনি আমার তাতপাদ ।* 

শুনিয়। লব কহিলেন,--তাহ! হইলে, ধর্মান্থদারে ইনি আমারও 

তাহাই হইলেন ।” 

কিন্তু লব রামায়ণ-কথায় চারিজনেরই বিষয় জানিতেন; তাহাদের 

মধ্যে ইনি কে জানিতে চাহিলে, চন্দ্রকেতু সর্বজ্োষ্ঠতাঁত বলিয়া! জ্ঞাপন 
করিলেন। তখন উল্লাসসহকারে লব বলিয়া উঠিলেন,_“কি ! ইনি 

রঘুনাথ ! তাহা হইলে অন্ত আমার সু প্রভাত হইয়াছে বলিতে হইবে। 
কারণ, অস্ত এই দেবের দর্শন-লাঁভ ঘটিল।”% 

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের প্রতি বিনয় ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে করিতে কহিলেন,_-“তাত, বালীকিশিষ্য লব আপনাকে 

অভিবাদন করিতেছে ।” 



৪০৮ কবিকথা। 

শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর দ্িলেন,_“এস, আযুগ্মন্ 1” 
তাহার পর তিনি লবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,_ 

“তোমার বিনয় প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; তুমি আমাকে গাঢ়ভাবে 
আলিঙ্গন কর। পরিণত পুর্ণাবয়ব পদ্মের গর্ভদলের স্তায় গীন, মন্যণ» 

স্ৃকুমার এবং চন্ত্রকিরণ ও চন্দনরসের স্তায় শীতল তোমার অঙ্গম্পর্শ 

আমাকে আনন্দিত করিয়া! তুলিতেছে ।” 

লব তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,--“আমার প্রতি ইনি এরূপ 

অকারণ শ্র্েহ প্রকাশ করিতেছেন, আমি কিন্তু ইছাঙ্গের প্রতি দ্রোছা- 

চরণ করিয়া! অন্ত্রধারণ পর্যান্ত করিয়াছি |" 

তাহার পর তিনি রামচন্দ্রকে প্রকাণ্ঠে কহিলেন,--“তাত, লবের 

মুঢ়ত ক্ষমা! করিবেন 1” 

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,_“বৎস, তুমি কি অপরাধ করিয়াছ ?” 
দে কথার উত্তরে চন্দ্রকেতু কহিলেন,_-“বক্্ীয় অশ্বের রক্ষিগণের 

নিক্ষট আপনার 'প্রতাপ-ঘোষণ! শুনিয়, ইনি বীরোচিত আচণণ করিয়া- 

ছিলেন” 

তাহাতে রামচন্দ্র বপিয়। উঠিলেষ্ঈ,-_-“হহাই ত ক্ষজিয়ের অলঙ্কার । 

তেজন্বী কখনও অগ্তের তেঞজঃপ্রসার সহ্থ করিতে পারে না) উহ! 

তাহার প্রক্কৃতিসিদ্ধ অকৃত্রিম ন্ঘভাব। বদি দেব দ্িনকর অবিশ্রান্ত কর- 

বর্ষণে উত্তপ্ত করিয়া! তুলেন, তাহ! হইলে নূর্য্য কাস্তমণি কি অবমানিতের 

স্তায় তেজ উদ্িগিরণ করে না?” 

শুনিয়া! চন্দ্রকেতু কহিলেন,-_““ক্রোধও এ বীরের পক্ষে শোভ! পায় । 

দেখুন, ইহার প্ররবুক্ত জ্স্তকান্ত্রে আমাদের সমস্ত সৈল্ত ভ্তভিত হুইয়। 

আছে)? 

সৈক্কগণের হুর্দশা অবলোকন করিয়া, রামচন্ত্র লবকে অস্ত্র গ্রতিসংহার 
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করিতে বলিলেন এবং চন্ত্রকেতকেও সৈন্তদিগকে সাস্বন! করিবার জন্ত 

পাঠাইয়া দিলেন। 

লবের ধ্যানমাত্রে অস্ত্র সকল প্রশমিত হঈল ; এবং তিনি রামচন্দ্রকে 

তাহা জ্ঞাপন করিলেন। 

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,_-£বৎস, যে সকল অস্ত্র মন্থোচ্চারণ 

সহকারে প্রয়োগ ও সংহার করিতে হয়, তাহা গুর্পদেশের অপেক্ষা 

করে। ব্রহ্ধাদি পুরাতন গুরুগণ বেদ ও ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্ত সহআ্াধিক 

বংসর তপন্তা করিয়া আপনাদের তপোমম্ন তেজঃম্বরূপ এই সকল 

দিব্যান্ত্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ভগবান্ কুশাশ 

সহআ্বৎসর পরিচর্য্যালাভের পর মিশ্বামিত্র খধিকে এই অস্ত্রবিষয়ক 
মন্ত্রোপনিষদের উপদেশ প্রদান করেন 3 ভগবান বিশ্বামত্র আমাকে তাহার 

উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ গুরুপরম্পরাক্রমে এই অস্ত্রের লাভ ঘটিয়। 

থাকে । তুমি কাহার নিকট হইতে ইহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, 
তাহাই এক্ষণে জানিতে চাহিতেছি।” 

সে কথায় লন্ব উত্তর দিলেন,--“এই অস্ত্রসকল আমাদের দুই জনের 

নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হইক়াছিল।”. 
নিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,_“জগতে কি না সম্ভব হয়? প্রকৃই- 

পুণ্যফলে এই অনির্বচনীয় মহিমালাভও ঘটিতে পারে। কিন্তু তোমর! 
দুই জন কে?” 

লব উত্তর দিলেন,_-'আমর। ছুইজন যমজ ভ্রাত1 1৮, 
রামচন্ক্র বলিলেন,-_“তাহা হইলে দ্বিতীয়টি কোথায় 1” 

সে সময়ে অদূরে কুশ খধিবালককে বলিতেছিলেন,--“'ভাগায়ন, 

সুনিলাম, রাজসৈন্তের সহিত নাকি আযুক্মান্ লবের যুদ্ধ আরস্ত হুইয়াছে। 
এ কথ! কি সতা 1?” 



৪১৬ কবিকথা । 

ভাগায়ন “তাহা যথার্থ বলিলে, কুশ তখন বলিয়৷ উঠিলেন,-_-“'তাহা 
হইলে অন্ত ভুবনে অধিরাকজ শব অন্তমিত এবং ক্ষত্রিয়ের শন্তরানল 

নির্বাপিত হউক ।* 

কুশের প্রতি রামচন্ত্রের দৃষ্টি নিপতিত হুইলেঃ তিনি বলিতে 

লাগিলেন,_-“ইন্দ্রনাল-মণির ন্তায় শ্তামকাস্তি বালকটি কে? ইহার 

ধ্বনিতে আমাকে নবনীল নীরধরের ধীরগর্জনে উত্ভিন্নকোরক কদন্বতরুর 

স্ঠায় পুলকিত করিয়া তুলিতেছে ।” 

সে কথায় লব বপিলেন;--“ইনি আমার জ্যেষ্ঠ আর্য কূশ। এইমাত্র 

ভরতমুনির আশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন ।” 

শুনিয়া রামচন্ত্র কৌতুহলপরবশ হইয়া কুশকে আহ্বান করিবার 

জন্য লবকে অনুরোধ করিলেন । লবও তাহার অনুরোধ রক্ষার জন্ত 

কুশের নিকট অগ্রসর হইলেন । 

কুশ তথন বিস্ময়, হর্ষ ও ধৈর্যের সহিত ধন্ুরাকর্ষণ কারিয়া বলিতে- 

ছিলেন,_-“ভগবান্ বৈবস্বত মনু হইতে আরন্ত করিয়া, ধাহার1 দেবরাজ 

ইন্্রকে অভয়দক্ষিণ! প্রদান করিয়াছেন, গধ্বিতগণের দছনের জন্ব যাার। 

স্বীয় ক্ষত্র প্রতাপাগ্নি প্রদীপিত করিয়া! থাকেন, সেই আদিত্যবংশীয় নৃপতি- 

নিচয়ের সহিত যদি আনার দুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহ! হইলে শাণিত অস্ত্র 

সমূহের উজ্জ্বল প্রভার প্রদীপৃগুণ আমার এই কামুক ধন্ত হইবে ।” 
এই বলিয়া! কুশ বেগভরে ধাবিত হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাত? 

লঙ্গ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন)_-“এই ক্ষভ্রিয়বালকটির কি অনির্বচনীয় 

পৌরুষাতিশয়! ইহার দৃষ্টি ত্রিজগতের সব্বসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেছে ! 
বীরোদ্ধত গতিতে বন্ুন্ধর! অবনত হুইয়! পড়িতেছেন ! কৌমারাবস্থায়ও 

শিরিসম গুরুত্বে বিমণ্ডিত হওয়ায়, বালকটিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, 

সাক্ষাৎ বীররস বা স্বপ্ং দর্পই যেন আগমন করিতেছে ।” 
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ইতিমধ্যে লব কুশের নিকট উপপ্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কুশকে 

অভিবাদন করিলে, কুশ তাহাকে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। 

“উহা কিছু নয়, বলিয়া লব উত্তর দিলেন এবং কুশকে গুদ্ধত্য পরিত্যাগ 

করিয়া বিনীত-ভাবে অবস্থান করিতে বলিলেন। কুশ তাহার কারণ 

জানিতে চাছিলে, লব কহিলেন॥_-“দেব রঘুপতি এখানে রহিয়াছেন ১ 

তিনি আমাদের প্রতি স্ষেহ বর্ষণ করিতেছেন এবং আপনাকে দেখিবার 

জন্ত উৎকন্িত হইয় পড়িয়াছেন |”, 

গুনিয়া কুশ বলিয়া! উঠিলেন,--*তবে কি তিনি পেই রামায়ণ-কথার 

নায়ক বেদরত্বের রক্ষক ?” 

লব “তাহাই বটে” বলিয়! উত্তর দিলেন । 

কুশ তখন বলিলেন,_-“'সেহই পুনাদর্শন মহাত্সার সাক্ষাতকার 

অভিলষণীয় বটে ; কিন্তু কি ভাবে তাহার নিকট গমন করিব, তাহা স্থির 

করিতে পারিতোছি না 1”, 

লব বলিয়া দিলেন১__"গুরুজনের নিকট যেব্ধপভাবে গমন করিতে হয়, 

সেইরূপ বিনয় সহকারে যাইতে হইবে ৮ 

কুশ কহিলেন,_-“এরূপ কথার কারণ কি?” 

লব তখন বলিতে লাগিজেন,--'“উদ্বার-হৃদয় সুজন উশ্মিপা-তনয় চন্দ্র- 

কেতু প্রিরবয়স্ত বলিয়৷ সম্বোধন করিয়া আমার সহিত স্য স্থাপন করিয়া" 

'ছেন। সেই সম্বপ্ধে এই রাজধি আমাদের ধন্মপিতা হইয়াছেন ।৮ 
শুনিয়। কুশ কহিলেন,_-“সম্প্রতি ক্ষজ্রিয়ের নিকটও বিনয়প্রকাশ 

নিন্দনীয় নে 1৮ 

লব আবার বলিতে লাগিলেন,-_-«“আধ্য, এই মহাপুরুষকে অবলোকন 
করুন। ইহার প্রভাব ও গাস্তীধ্যপূর্ণ আকৃতি দেখিলেই বোধ হয়, ইনি' 
বিবিধ লৌকোত্তর চরিতের মহিমায় বিমগ্ডিত।” 
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সে কথা কুশ রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া 

উঠিজেন,--“আশ্চরধ্য ! ইহার আকৃতিটি কি প্রসন্নতাঁপুর্ণ এবং প্রভাবও 

কি পবিত্র! রামারণ-কবি বাগ্দেবীকে যে কথাকারে পরিণত করিয়া- 

ছেন, তাহ! উপযুক্তই হইয়াছে ।” 

তাহার পর তিনি রামচন্ত্রের নিকটে অগ্রসর হুইয়! কছিলেন,--- 

“তাত, বাল্ীকিশিষ্য কুশ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে 1,” 

'আফুম্মন্, এস এস: বলিয়া! রামচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,--“বাৎসল্য- 

ভরে আমি জলপূর্ণ জলধরের ন্যায় ন্গিগ্ধকায় তোমাকে আলিঙ্গন করিবার 

জন্য উৎকনিত ভইয়! রহিয়াছি ৮, 

কুশকে আলিঙ্গন করিয়া রামচন্ত্র মনে মনে কহিলেন,--“এ কি, এ 

বালক্টি কি আমার পুত্র? আমার দেছজাত ক্সেহসারটুকু কি সর্বাজ 
হইতে ক্ষরিত হইয়া পড়িল? অথবা! আমার চৈতন্তধাতু বাহিরে প্রাছ্- 
ভূতি হইল? কিংবা সান্দ্রানন্দ ক্ষুভিত-হৃদয়ের দ্রবধার! মুর্তি পরি গ্রহ 

করিল? কারণ, ইহার স্পর্শে আমার অঙ্গ যেন অমৃতরদে সিক্ত হইয়! 

উঠিতেছে ৷” 

সেই সময়ে কুর্য্যদেব প্রথর কিরণ বর্ণ করিতেছিলেন ; রামচন্দঞ্রের 

মুখমগুলেও তাহ! নিপতিত হইতেছিল। উহ! দেখিয়া লব তাহাকে 

কহিলেন,-“তাত, তপনদেব আপনার ললাটদেশ সম্তাপিত করিতেছেন, 

তাই বলিতেছি, এই শাল-তরুর ছায়ায় ক্ষণকাল উপবেশন করুন।” 

«বৎসের যাহ! অভিরুচি বলিয়! রামচন্দ্র কুশলবকে লইয়। তরুচ্ছায়ায় 

উপবেশন করিলেন । তাহার পর তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,-- 

“যদিও ইহাদের আচরণে বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি গতি, 
স্থিতি, আসন প্রভৃতিতে ভাবী সামাজ্যলাভের সুচনা! ঘটাইতেছে। সমুজ্্বল 

রশ্সিমালার় যেমন নির্দল রত্বকে ও মকরন্দবিন্ু যেমন বিকলিত পদ্মকে 
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শোভিত করে, সেইরূপ ইহাদের স্বাভাবিক লাবণ্যবিলাস কাসত্তিময় 

দেহটিকে বিভূষিত করিয়! রাখিয়াছে। এই বাদক ছুইটিতে রঘুকুল- 
কুমারদিগের ছায়! অনেক পরিমাণে নিপতিত হইয়াছে দেখিতেছি । 

ইছাদিগের দেহ পূর্ণাবয়ব পারাবতের কদম শ্তামল, বৃষের ন্যায় বিশাল 

স্কন্ধ, বাহুমূল অবন্ধুর। প্রসন্ন (সিংহের স্তায় অচঞ্চল দৃষ্টি এবং ধ্বনিও 

মাঙল্যমুদক্গের গায় গম্ভীর ।* 

রামচন্দ্র আবার লব ও কুশকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়। বলিয়া 

উঠিলেন,--“কেবল যে আমার আকৃতির সহিত ইহাদের সার্ৃত্ত আছে, 
তাহ! নছে। নিপুণভাবে অবলোকন করিলে, বেশ বুঝিতে পার! ষাক়্ 

যে, জনকন্ত্বতার অনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবও এই শিশু ছুইটিতে বিগ্ধমান 

রহিয়াছে । আমার এইবূপ মনে হয় যেন, অভিনব শতপত্রের হ্যার 

শ্রীসম্পন্ন প্রিয়তমার ব্দনমণ্ডল আমার নয়নগোচর হইতেছে । যুক্তার হ্যায় 

শুভ্রদস্তপড-ক্তি, মনোহর ওষ্ট, সেই কর্ণপাশ এবং নয়নযুগল রক্তলীল 

হইলেও তাহাদের সৌন্দধ্য গণ কিন্তু সেইরূপই দেখিতেছি। এই ত সেই 
বালীকির তপোবন ; এইখানেই ত দেবীকে নির্বাসিত করা হইয়াছিল । 

ইহাদের আকৃতি, বয়স, প্রভাবও এইরূপ; জ্স্তকান্ত্রসকল ইহাদের 

নিকট স্বতঃপ্রকাশিত হইয়াছেন। আমার ন্মরণ হইতেছে, চিত্রদর্শম- 

সময়ে গ্রসঙ্গক্রমে ষে অস্ত্রসঞ্চারের কথা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহাই 

ঘটিয়াছে। গুরূপদদেশ ব্যতীত অন্ত্রলাভ কর! যায়, তাহা পূর্ববর্তী 

পুকুষগণের পক্ষেও শুনি নাই; আর হৃদয়ের সুখাতিশয্যে আমার 

আনন্প্লাবিত আত্মারও বিশ্বাস জন্মাইতেছে। দেবীর গর্ভভার ষে 
দ্বিধা বিভক্ত ছিলঃ তাহা আমি অনেকবার পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি ।” 

বণিতে বলিতে রামচন্দ্রের নয়ন অশ্রুপরিপুর্ণ হইয়া! উঠিল। তিনি 

আবার বলিতে আরফ্ভ করিলেন,-_-“পুর্বসঞ্জাত প্রণয় পরিচয়ের আধিক্যে 
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বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হওয়ায়, নির্জন প্রদেশে বিশ্বাদভরে কিঞিৎ লজ্জা পরিত্যাগ 

করিলেও স্বাভাবিক লজ্জায় মুকুলিতলোচন! প্রিয়ার উদরে করতল- 
পরামর্শকালে আমিই গ্রথমে তাহার ছুইটি গর্ভগ্রন্থি জানিতে পারিয়া- 

ছিলাম; কিছুদ্দিন পরে তিনিও তাহা বুঝিতে পারেন। তবে কি 

উহাদিগকে কোন উপায়ে জিজ্ঞাসা করিব ?'» 

এই সমস্ত ভাঁবিতে ভাবিতে রামচন্দ্র রোদন করিতে লাঁগিলেন। 

তাহ! দেখিয়া! লব বলিয়। উঠিলেন,_-“ভাত, একি, জগতের মঙ্গল- 

স্বরূপ আপনার ব্দনমণ্ডল অশ্রুপম্পাতে হিমসিক্ত কমলের স্তায় রমণীয় 

হইয়া উঠিল কেন?” 

কুশ তখন বলিতে লাগিলেন,_-“বংদ, সীতাদেবীর বিরহে রঘুপতি 
কি দুঃখই না ভোগ করিতেছেন ! শ্রিয়ানাশে সমগ্র জগৎ অরণ্য বলিয়াই 

বোধ হয়। সেই অগাধ প্রেম, আবার এই নিরবধি বিরহ । রামায়ণ 

অনভিজ্ঞের ন্যায় এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?” 

লবকুশের কথাবার্তা শুণনয়া রামচন্দ্রের চিত্ত আবার উৎংকণ্ঠিত 

হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,_-“ইহার্দের আলাপ ত 

নিঃসম্পক্ণয় উদাপীনের হ্যায় বোধ হুইতেছে; তবে আর উহাদ্দিগকে 

ক জিজ্ঞাসা করিব? হৃদয়! সহসা তোমার এরূপ ন্নেহচঞ্চল বিকার 

ঘটিল কেন? হৃদয়াবেগ এইরূপ ব্যক্ত হুইয়। পড়ায়, শিশুরাও আমার 

প্রতি অন্থকম্পা প্রদর্শন করিতেছে! যাহা হউক, এ ভাবকে দুর 

করিতেই হইতেছে।” 

তাহার পর তিনি প্রকাশ্তটে কুশলবকে সন্বোধন করির! কহিলেনঃ-- 

£বৎসন্বয়, শুনিয়াছি, ভগবান্ বাল্সীকির সরম্বতীধারা স্ুর্ধ্যবংশের প্রশত্তি 

রামায়ণ-কথান্ন পরিণত হইয়াছে । তাহার কিছু শুনিতে কোত্হল 
হইতেছে ।৮ 
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সে কথায় কুশ বলিলেন,_-“আমরা সমগ্র রামায়খ-কথাই পাঠ 
করিয়াছি। বালচরিতের শেষ অধ্যায়ের এই শ্লোক ছুইটি ম্থৃতিপথে 

উদ্দিত হইতেছে |» 

রামচন্দ্র তাহ! উচ্চারণ করিতে বলিলে, কুশ বলিতে লাগিলেন, 

“সীতা শ্বভাবতঃই মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রিয় ছিলেন ; তিনি কিন্তু নিজ 

গুণনিচয়ে সেই প্রিয়ভাবটিকে বাড়াইয়! তুলিয়াছিলেন। রামও সেই- 
কপ সীতার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলেন; তাহাদের হৃদয়ই পরস্পরের 

গ্লীতিষোগটি বিশেষরূপে জানিত 1” 

শুনিয়। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,_-“ভায় ! এ কথায় হৃদয়ের মর্ম 

স্থলে দারুণ আঘাতই লাগিল ৷ হা দেবি! তখন এইরূপই ছিল বটে 
অকন্মাৎ দশাবিপধ্যরে বিরস ও বিয়োগবহুল সংসারবৃত্তান্ত সম্তাপই প্রদান 

করিতেছে । নিরতিশয় বিশ্বাসপূর্ণ দে আনন্দ কোথায়? পরম্পরের 

সে যত্বুই বা কোথায়? আর সেই প্রগাঢ় কৌতুকরস কোথায়? স্ুথে 

ছঃথে হৃদয়ের দেই একভাবই বা কোথায়? তথাপি এই পাপপ্রাণ 

এখনও রহিয়াছে, ইহার অবসান ঘটিতেছে না। কি কষ্ট! প্রিয়ার 

'ুপরাশি যুগপৎ আবিভূতি হইয়া যে সময়কে মনোহর করিয়৷ তুলিয়াছিল, 

এবং যাহ! স্মরণ করিতে হৃদয়ে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই সময়ের 

কথ! ইহার! ম্মরণ করাইয়া দিতেছে । তখন মুগাক্ষীর বক্ষঃস্থল ঈষৎ 

উন্নত হুইর! ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল এবং যদ্দিও 

যৌবন, অনুরাগ ও মনোরথের সম্পর্কে মন্মথ প্রগাঢভাবে হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়া প্রগল.ভতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথাপি দেহে সেরূপ 

অ'ধকার বিস্তার কাঁরতে পারে নাই।” 

কুশও আবার বলিতে লাগিলেন,_-““মন্দাকিনী ও চিন্রকূটের 

নিকট বনবিহারকালে রঘুপতি সীতাদেবীকে উদ্দেশ করিয়! বলিয়া- 
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ছিলেন,__.“এই সেই শিলাপউ্থানি তোমারই জণ্ত সন্মুথে বিন্তস্ত রহিয়াছে, 
উহার চারিদিকে বকুলবুক্ষ পুষ্পবুষ্টি করিতেছে (৮ 

লজ্জা, ঈষৎ হান, স্নেহ ও থেদের সহিত রামচন্দ্র বলিতে আরম্ত 

করিলেন,-“শিশুজন বিশেষতঃ অরণ্যচারী মুগ্ধস্বভাবই হইয়া থাকে । 

হা দেবি, সেই সময়ের নিভৃত ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী সে প্রদেশের কথ! 

স্মরণ হয় কি? শ্রমজনিত ঘন্ধরবিন্দুর উদয়ে যাহা শীতল হইয়া উদিত, 

মন্দ মন্দ মন্দাকিনীমারুতে চঞ্চল অলকগুচ্ছে যাহার ললাটচন্ত্রত্যুতি 

আবৃত হইয়া! পড়িত, কুস্কমরাগবঞ্জিত যাহার কপোলযুগল সমুজ্জ্পই 

দেখাইত, আভরণশৃন্ত হইয়াঁও যাহার কর্ণপাশ স্ুন্দরই বোধ হইত, 

তোমার সেই মনোহর মুখখানি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি। 

পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে করিতে প্রিয়জনের মুর্তি যেন নিম্মিত ও 

সম্মুখে স্থাপিত হইয়৷ পপ্রবাসেও সাত্বন! দান করিয়া! থাকে । কল্পনার 

নাশেই জগৎ জীর্ণারণ্য হইয়া উঠে। তাহার পর হৃদয় তুষানলে দগ্ধ 

হইয়! যায় ।৮ 

সেই সময়ে শিশুগণের কলহ শুনিয়। বশিষ্ঠ১ বাল্সীকি, দশরথ- 

মহিষীগণ, জনক এবং অরুন্ধতী সভয়ে অগ্রদর হইতেছিলেন। শীঘ্র শ্রীত্র 
আসবার ইচ্ছ! থাটিকলেও .আশ্রমের দূরত্বের জন্ত শ্রমকাতর এবং 

জরাজীর্ণ তাহাদের আগমনে বিলম্ব ঘটিতেছিল। দূর হইতে কেন 

কেহ তাহ! বাক্ত করায়, তাহ! শুনিয়া! রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,_ 

“কি, ভগবতী অক্ুন্ধতী, ভগবান্ বশিষ্ট, মাতৃগণ এবং রাব্রষি জনক 

সকলেই এথানে আগমম করিতেছেন! ইহাদের নিকট কিরূপে তবে 

মুখ দেখাইব ?» 
তাহার পর কাতরভাবে জনকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে 

লাগিলেন,--“সন্বন্ধের ম্পৃহণীয়তার জক্ট বশিষ্ঠাদি মহধিগণ যাহাতে যোগদান 
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করিয়াছিলেন, পুত্র কন্ঠার বিবাহ্মঙ্গলম্বব্ূপ সেই উত্সবে তাত দশরথ ও 

তাত জনকের আনন্মমিলন দেখিয়াছিলাম। এই নৃশংস ব্যাপারের 
পর সেই পিতৃদম রাজধির শ্রজ্দপ অবস্থা দেখিয়া, আমি কেন সহম্রধা 

বিদীর্ণ হইতেছি ন!! অথবা রামের পক্ষে ছুষ্ষরই বাকি আছে?” 

এই সময়ে জনকের দৃষ্টিও রামচন্দ্রের উপর নিপতিত হইল। 
তিনি প্রভামাত্রাবশিষ্ট রঘুনাথের অবস্থ! দেখিয়। মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
তাহার চৈতন্তসম্পাদন হইতে না হইতে রাজ্জীগণও সংজ্ঞ। হারাঁইলেন। 

অন্ত সকলে তাহা বলাবলি করিতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র তাহাদের 

প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,_-পহ তাত, হ1 মাতৃগণ, হ৷ রাজর্ধি 

জনক, জনক ও রঘুদিগের সমগ্র-গোত্র-মঙ্গল সীতায় অকরুণ এই 
পাপাত্সার প্রতি আপনাদের করূণ!-প্রকাশ বুথ ।” 

তাহার পর তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন ; কুশ-লবও তাহার 

সহিত গমন করিলেন । 

(৭) 

পতিত-পাবনী ভাগীরথীর পবিত্র তীরে আজ এক অভিনব মহোৎসব 

উপস্থিত । আদিকবি বান্সীকি রামায়ণ-কথ! হইতে ষে এক বিচিত্র নাটক 

ব্লচনা করিয়া অপ্নরাদিগের দ্বারা অভিনয় করিবার জন্য ভরত মুনির 

নিকট পাঠাইয়াছিলেন, অগ্ঠ 'ভাগীরঘীতটস্থ রঙ্গভূমিতে তাহাই অভিনীত 

হইবে। মহষি রামলক্ষ্ণ প্রভৃতিকে তাহ! দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া 

তথায় একটি সমাজ্জ সন্নিবেশ করিতে বলেন। বাঁষচন্দ্র লক্ষণের প্রতি 

সে তার প্রদান করিলে, লক্ষণ তাহারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই 

উপলক্ষে ভগবান্ বাঝীকি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়মহ পুরবাসী ও জনপদবাসী 

প্রজাকুল, দেব, অনুর, তিধ্যকৃ ও উরগবর্ণের নেতৃগণের সহিত সমস্ত 

২৭ 
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স্বাবর-জঙ্গম প্রাণিসমূহকে স্বীয় তপঃপ্রভাবে একত্র সমবেত করিয়াছেন। 

লক্ষ্ণই অর্ত্য অমর্ত্য প্রাণিগণের যথাযোগ্ঠ স্থানে উপবেশনের ব্যবস্থা 

করিয়া দেন । 

সকলে স্ব স্বস্থানে উপবেশন করিলে, রামচন্দ্রও বাল্ীকির প্রতি 

সম্মান-প্রদর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজ্যাশ্রমে বাস 

করিলেও কষ্টকর মুনিত্রত আচরণ করিতেছিলেন ৷ রঘুনাথকে দেখিয়া 

সকলেই উঠিয়া! ঈাড়াইলেন । রামচন্দ্র তখন লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

-_রূঙ-দর্শকগণ যথাস্থানে উপাৰষ্ হইয়াছেন কি না?” 

“সকলেই উপবেশন করিয়াছেন” বলির! লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন । রামচন্্র 

কুশ-লবের জন্ঠ চন্দ্রকেতুর স্যার সম্মানাম্পদ আসন প্রদান করিতে বলিলে* 

লক্ষ্মণ কহিলেন,__“তাহাদের প্রতি আপনার এঁকান্তিক স্নেহ দেখিয়। পূর্ব 

হইতেই তাহার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে ।” 

লক্ষণ তখন রামচন্ত্রকে রাজাননেই উপবেশন করিতে বলিলেন । 

রামচন্দ্র উপবিষ্ট হইলে, অন্যান্য সকলেও উপবেশন করিলেন। ভাহার 

পর লক্ষ্মণ অভিনয় আরম্ভ করিবার জন্ত বলিলেন। 

তখন স্ত্রধার উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগল,--"সত্যবাদী ভগ- 

বান্ বালীকি স্থাবর-জঙ্গমাস্মক সমগ্র জগৎকে আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা 

আর্যনেত্রে নিরাক্ষণ করিয়! পবিত্র, করুণ ও অদ্ভুতরসে পূর্ণ যে সন্দর্ভ রচনা 

করিয়াছি, কার্যের গুক্তত্বান্থরোধে তোমর! তাহার প্রতি অবহিত হও ।” 

সে কথার রামচন্দ্র বলিলেন,--“ইছাতে এই কথা! বল হইতেছে, যে 

মহধিগণ ধর্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই তগবদূগণের অমৃতসার 
রজোতীত প্রজ্ঞান অব্যাহত ; সুতরাং তাহাদের কথায় সন্দেহ জন্মিতে 

পারে না।” 

তাহার পর যবনিকার অন্তরালে শব হইল,---"হ! আরধযপুত, হা 
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কুমার লক্ষ্মণ একাকিনী, মন্দভাগিনী, অরণ্যে অশরণ!, আসর প্রসববেদনা, 

জীবনে হতাশা আমাকে শ্বাপদকুলে গ্রাস করিতে অভিলাধী হইয়াছে । এ 
হন্চভাগিনী ভাগীরথীবক্ষে আত্মবিসর্জন করিতেছে ।” 

তাহ শুনিয়। লক্ষ্মণ কহিলেনঃ_-“হায়, কি কষ্ট! আমর! যাহা মনে 

করিয়াছিলাম, ইহা তাহ! অপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর বলিয়াই বোধ 

হইতেছে ।» 

সুত্রধার আবার বলিতে লাগিল,-_“বিশ্বস্তরার আত্মজা সীতাদেবীকে 
রাজা মহাবনে পরিত্যাগ করায়, তিনি প্রপববেদনায় কাতর হইয়া 

গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জন করিলেন ।” 

এই বণপিয় প্রস্তাবন। শেষ করিয়। স্থত্রধার চলিয়া গেল ১ রামচন্দ্র 

হদয় শোকে অধার হুইয়! পড়িল; তিনি উন্মত্তের স্তাঁ় বলিয়া উঠিলেন,-- 
“দেবি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর ।” 

লক্ষণ তাহাকে নাটকাভিনয় বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তথাপি 
রামচন্দ্র ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি আবার বলিতে আরম্ত 

করিলেন,--"হ1 দেবি, দণ্কারণ্যবাসশপ্রয়সখি। রামই তোমার এই 

দৈবছুব্বিপাকের কারণ ।৮ 

লক্ষণ পুনর্বার তাহাকে সাত্বনা করিয়া অভিনয় দেখিতে অনুরোধ 

করিলেন। "বভ্রময়্ আমি প্রস্তত হইয়াঁছি” বলিয়! রামচঞ্জ অভিনয়ঘর্শনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

তাহার পর একটি শিশু ক্রোড়ে করিয়া! গঙ্গা ও পৃথিবীর বেশধারিণী 

ছুইটি অভিনেত্রী সীতাবেশধারিণী আর একটি অভিনেত্রীকে ধারণ করিয়া 
রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল । তাহা দেখিয়! রামচন্দ্র বলিয়। উঠিলেন,--“বৎন 

লক্ষ্মণ, আমাকে ধর ঃ আমি যেন কি এক অবিজ্ঞাত আকম্মিক জন্ধকারে 

প্রবেশ করিতেছি 1” 
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ওদিকে গঙ্গা ও পৃথিবী অভিনয় আরম্ভ করিয়া! বলিতে লাগিলেনস 

কল্যাণি বৈদেহি, আশ্বস্ত হও ; তোমার ভাগ্য স্ুপ্রসন্ন ; জলমধ্যে তৃষি 

রদুবংশধর ছুইটি পুক্র প্রদব করিয়াছ।” 
সীতা তখন অভিনন্দন আরম্ভ করিয়া; “ভাগ্যক্রমে দুইটি পুত্র প্রসৰ 

করিয়াছি ; হা আর্ধ্যপুত্রঠ এই বলিয়া যুচ্ছি তা হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ 
রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন,--“আর্ধ্য ! আবধ্য ! 

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ) রঘুবংশের কল্যাণময় অস্কুর উদগত হইয়াছে ।” 

অবিরল বিগলিত অশ্রধারার প্লাবনে রামচন্দ্র তখন মুচ্ছিত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন । তাহ! দেখিয়া! লক্ষ্মণ তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। 

ওদিকে রঙ্স্থলে "আশ্বস্ত হও» বলিয্না পৃথিবী সীতার মুচ্ছণীভঙ্গের 

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সংভ্ঞালাভের অভিনয় করিয়! সীতা পৃথিবীকে 

জিজ্ঞাসা করিগেন,--“আপনি কে ?” 

পরে গঙ্গাকে দেখাইয়] কভিলেন, "ইনিই বা কে?” 
পৃথিবী বলিলেন,_-“ইনি তোনার স্বশুরকুলের দেবতা! ভাগীরথী ।* 

সীতা তখন 'ভগবতি, আপনাকে প্রণাম করি” এই বলিয়া গঙ্গাকে 

প্রণাম করিলে, "চারিব্র-মহিমায় বঞ্ধিত কল্যাণসম্পৎ লাভ কর” এই 

বলিয়। ভাগীরঘী আশীর্বাদ করিলেন । 

সে কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন, -- অনুগৃহীত হইলাম ।+ 
ভাগীরথী আবার পৃথিবীকে দেখাইয়া বলিলেন,_-“ইনি তোমার 

জননী বিশ্বস্তর11৮ 

সীতা পৃথিবীকে বলিলেন,--“মাতঃ, হায় ! আপনাকে এপ অবস্থায় 

আমাকে দেখিতে হইল।” 

এদ বসে, “এস পুজি 1 এই বলির়। পৃথিবী রি আলিঙ্গন 

করিয়া মুচ্ছিত হওয়ার অভিনয় করিলেন। 



উত্তর-রামচরিত। ৪২১ 

লক্ষণ তখন আনন্দসহকারে বলিতে লাগিলেন,-_-“সৌভা গ্যক্রমে 
পৃথিবী ও ভাগীারথী আধ্যার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; 

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিয়া আবার অভিনয় দেখিতে- 

ছিলেন; তিনিও বলিয়া উঠিলেন,_“এ অতি করুণ দৃহথ |, 

ভাগীরথী আবার বলিতে লাগিলেন,_-“বিশ্বস্তরাণ্ত ব্যথিত হইয়া 

পড়িলেন ) অপত্যন্সেহেরই জয় বলিতে হইবে । এই অপত্যন্সেহই মোহ- 

গ্রন্থিবূপে সনন্ত চেতন প্রাণীর অন্তরে অবস্থিতি করে এবং ইহ! এক 

দুশ্ছেদ্য সংসারতন্ত। বৎসে বৈণেহি, দেবি ভূতধাত্রি, আশ্বস্ত হও ।” 

সংজ্ঞালাভের অভিনয় করিয়! পৃথিবী বলিগা উঠিলেন,--“দেবি, 

সীতাকে প্রসব করিয়। কিরূপেই ব! আশ্বস্ত হই ? একে রাক্ষসদিগ্র মধ্যে 

বাস, তাহার পর আবার পতিকর্তৃক ত্যাগ, এ সকল নিতান্তই দুঃদহ ॥ 

ভাগীরথী বলিতে লাগিলেন, “কোন্ জন্ত ফলোনুখ দৈবের দ্বাররোধে 

সমর্থ হইয়া থাকে ?” 

পৃথিবী কহিলেন,--“ভাগীরথি, আপনি যথার্থই বণিয়াছেন ) রাম- 
ভদ্রের ঞ্রপ আচরণ কি উপযুক্ত হইয়াছে? বালক রামচন্দ্র শৈশবে যে 
পাণিপীড়ন করিরা[ছলেন, কৈ, তাহার ত সন্মান রাখেন নাই। আমার ও 

রাজহি জনকের গৌরবরক্ষা করিলেন কৈ? আর অগ্নি, ছায়ার হ্যায় 

অনুসরণ ও গর্ভস্থ সস্তান্রও কি সন্মান রাখিয়াছেন ?” 

সে সময় সীতা বলিলেন»_'হায় ! আর্ধ্পুত্রের কথ! ম্মঃণ করিয়া 

দিলেন দেখিতেছি 1 

পুথিবী তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,কে তোমার 

আধাগু্র 1 

তখন সলজ্জভাবে অশ্রমোচনের অভিনরের সহিত সীতা! ঝলিলেন,-- 

“অথব1 জননী যাহ! বলেন।” 



৪২২ কবিকথা। 

তখন রামচন্ত্র বলিয়৷ উঠিলেন,_-“মাতঃ পৃথি ! আমি এইরূপই 

হইয়াঁছি বটে” 
পৃথিবীর কথায় গঙ্গা বলিতে লাগিলেন,_-*ভগবতি বন্ুন্ধরে, প্রসন্ন 

হউন। আপনি এ সংসারের শরীরদ্বরূপ, তবে অবিজ্ঞাতের মত 

জামাতার প্রতি কোপপ্রকাশ করিতেছেন কেন? জগতে ঘোর অযশ 

পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সুদূর লঙ্কান্ীপে ষে অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, 
সকলের তাহাতে কিরুপে প্রত্যয় জন্মিবে? প্রজামগুলীর মনোরঞ্জন 

ইক্ষাকুবংশীয় রাজগণের কুলব্রত। সুতরাং এই ধর্মসঙ্কটে বস রাম- 
তদ্র কি আর করিতে পারেন ?” 

লক্ষণ বলিয়া উঠিলেন,-_-“প্রাণিগণের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞানে 

দেবতাদিগের, বিশেষতঃ গঙ্গাদেবীর শক্তি অব্যাহত ; সেই জন্য মা, 

তোমার উদ্দেশে এই অঞ্জলি বন্ধ করিতেছি ।» 

রামচন্দ্রও বলিতে লাগিলেন,__“মাতঃ ভগীরথের কুলে আপন্সি 

চিরদিনই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া! আসিতেছেন ।” 
ভাগীরথীকে উত্তর প্রদান করিয়! পৃথবী বলিলেন,_-“দেৰি, আমি 

নিত্যই আপনাদের প্রতি প্রসন্ন রহিন্নাছি ; কিন্তু আপাতছঃসহ নেহা. 

বেগে এইব্পই বলিতেছি। রামভদ্রের সীতার প্রতি নেহও আমি 

জানি। দৈববশে বৎসা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া! শোকদগ্ধচিত্ত 
রামচন্দ্র স্বীয় লোকোত্তর ধৈর্য্য ও প্রজাপুণ্জের পুণ্যফলেই আজিও 

জীবিত রছিয়াছেন 1৮ 

শুনিয়! রামচন্দ্র কহিলেন,--“*সম্তানের প্রতি গুরুজন করুণাপরবশই 

হইয়া থাকেন 1 
সীতা কৃতাগ্রলিপুটে রোদন করার অভিনয় করিতে করিতে পৃথিবীকে 

বলিতে লাগিলেন,--"«মাঃ আমাকে নিজ অঙ্গে লয় করিয়! দিন” 



উত্তর-রামচরিত। ৪২৩ 

সে কথায় রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,_-“ইহা অপেক্ষা আর কি 
বলিতে পারেন ?” 

ভাগীরঘী সে কথায় কিন্ত বলিলেন১--ঈশ্বর না করুন, অবিলীন 

হইয়। তুমি সহম্রবৎসর জীবন ধারণ কর ।” 
পৃথিবীও বলিলেন.--“বৎসে, তোমার এই সন্তান-ছ্ুইটিকে ত 

পালন করিতে হইবে ।” 

তখন সীতা বলিতে লাগিলেন,__“আমি অনাথা, উহাদিগকে লইয়া! 

কি করিব ?” 

রামচন্দ্র আবার বলিলেন,__“হৃদয়, তুমি ত বভ্রমনই হইয়া 
ঘআছ।” 

সীতার কথায় ভাগীরথী উত্তর দিলেন,__-"তৃমি সনাথা হইয়াও কিবূপে 

'অনাথা হইলে ?” 

সীতা বলিলেন,-«এই হতভাগিনীর সনাথত্ব কি, তাহ! বুঝিতে 
পারিতেছি না।” 

তাহা শুনিয়া গঙ্গা ও পৃথিবী বলিয়া উঠিলেন,__""জগতের মঙ্গল- 

স্বরূপিণী তুমি আপনাকে অবঙ্ঞাত করিতেছ কেন? তোমার সংসর্গে 

আমাদেরও পবিভ্রত! প্রকর্ষলাভ করিয়াছে ।” 

লক্ষণ রামচন্দ্রকে সেকথা লক্ষ্য করিতে বলিলে, “লোকে শুন্ুক? 

বলিয়া রামচন্জ্র উত্তর দিলেন । সেই সময়ে নেপথ্যে এক কলকল শব 

হইল। তাহা শুনিন্া! রামচন্দ্র বলিয়। উঠিলেন,--“বোধ হয়, আরও 

ফিছু অদভুততর ব্যাপার ঘটিতেছে।” 
সীতা গঙ্গা ও পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“সমস্ত অন্তরীক্ষ 

প্রজলিত হইয়া উঠিল কেন?” ;. 
তাহারা উত্তর দিলেন, _-প্বুঝিয়ছি, কৃশাশ্ব হুইতে বিশ্বীমিত্র এবং 



৪২৪ কবিকথা। 

তাহার নিকট হইতে রামচন্দ্র যে অন্ত্রসনকল গুরুপরম্পরাক্রমে লা 

করিয়াছিলেন, জুত্তকাস্ত্রের সহিত তাহারাও আবিভূত হইয়াছেন” 

আবার নেপথ্যে শর্ব ভইল,-.“দেবি সীতে, আপনাকে নমস্কার 

আপনার পুজদ্ধয় এক্ষণে আমাদের আশ্রয়স্থল। কারণ, দেব রঘুনন্দন 

'ালেখ্যদশনসময়ে এইবূপই বলিয়াছিলেন ৮” 

তখন সীতা বলিয়া উঠিলেন,-_ “হায়, কি সৌভাগ্য! অস্ত্রদেবতার! 

আবিভূর্ত হইতেছেন।” 
লক্ষ্মণ বলিতেছিলেন,__আর্াই ত বলিয়াছিলেন, এই অন্ত্রগুলি 

এক্ষণে তোমার সম্তানকে আশ্রয় করিবে |” 

রামচন্দ্রও বলিতে লাগিলেন,_-ণহে পর্মান্ত্র দেবতাগণ, নমস্কার । 

আপনাদিগকে লাভ করিয়া আমি ধন্ত হইয়াছিলাম, অনুধ্যানমাত্রে 

এক্ষণে বৎসদয়ের সন্গুথে আবিভূতি হইলেন) আপনাদের কল্যাণ 

হউক |” 

তিনি আবার বলিলেন,__«বিম্মপ্ ও আনন্দের সমাবেশে আমার 

চঞ্চল শোকতরঙক্গ আন্দোলিত হইয়া যেন কি এক অনির্বচনীয় দশ! 

ঘটাইতেছে।” 

গঙ্গ ও পৃথিবী সীতাকে কহিলেন,-_-“বৎসে, আনন্দ প্রকাশ কর $ 
তোমার পুক্রদ্ব় এক্ষণে রামভ্রের তুল্য হইয়! উঠিল 1৮ 

সীতা উত্তর করিলেন,_-"ভগবতীহয়, তাহা হইলে কে ইহাদের 
ক্ষিয়োচিত সংস্কারসাধন করিবেন ?”? 

তখন আবার রামচন্দ্র বলিয়া! উঠিলেন,--“বশিষ্ট-রক্ষিত রঘুবংশের 
ংশবন্ধিনী ভুইয়া! সীতাদেবী পুক্রদ্বয়ের সংস্কারকর্তার সন্ধান করিতে 

পারিতেছেন না, ইহ! অতীব কষ্টকর ।” 

সীতার কথায় গঙ্গা-পৃথিবী বলিলেন,__“বংসেঃ তুমি ও বিষয়ের জন্ 



উত্তর-রামচরিত । ৪২৫ 

বৃথা চিন্তা করিতেছ কেন? স্তন্তত্যাগের পর ইহাদ্দিগকে বালীকির 

হন্তে সমর্পণ করিয়া আসিব; তিনিই ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারসাধন 

করিবেন। রঘুবংশীয়দিগের বশিষ্ঠের এবং জনক-বংশীক্ঘদিগের শতানন্দের 

হ্যায় বালীকি উভয্ন পক্ষেরই গুরু 1৮ 

সে কথার রামচন্তর কহিলেন,_-«ভগবতীরা এ বিষয়ে সুবিবেচনাই 

করিয়াছেন।” 

লক্ষ্মণ তখন রাঁমচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,_-“আধ্য, আপনার নিকট 

নিবেদন করিতেছি, এই সকল কারণেই কুশলবকে আপনার পুত্র বলিয়! 

মনে হইতেছে । এই বীরশিশ্ দুইটি আঙগন্ম-সিদ্ধান্ত্র এবং ভগবান্ 
বালীকির নিকট হইতেই সংস্কার লাঙ করিয়াছে, ততিন্ন ইহাদের বয়সও 

দ্বাদশ বত্সর 1১ 

রামচন্ত্র বলিয়া উঠিলেন,_-“জমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়! 

উঠিয়াছে ; আমি যেন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি.।” 
তাহার পর পৃথিবী সীতাকে কহিলেন,_-পএস বসে, রসাতল পবিত্র 

কষ্জ্রীবে চল 1” 

শুনিয়া! রামচন্দ্র কহিলেন,_-পপ্রয়তমা তবে কি লোকান্থরে গমন 

করিয়াছেন ?”, 

পৃথিবীর কথায় সীতা উত্তর করিলেন,_-“না, আপনার অঙ্গে আমা 

লয় করিয়া! লউন, আমি লোকান্তরপরিবর্তন অনুভব করিতে পারিব না ।” 

রামচন্দ্র তখন বলিতোছিলেন,_-“না জানি, ইহার কি উত্তর 

আঁছে।” 
পৃথিবী বণিলেন,_-“ম্তন্যত্যাগ পর্য্স্ত তোমার পুত্রদ্বয়কে আমার 

আদেশে পালন কর, তাহার পর তোমার যাহ! অভিরুচি হয় করিও ।” 

ভাগীরঘীও কছিলেন,--«তাহাই উচিত বটে 



৪২৬ কবিকষথা। 

তাহার পর গঙ্গা, পৃধিবী ও সীতাবেশধারিণী অভিনেত্রীত্রয় নিক্রাস্ত 
হইল। 

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,__“তবে বৈদেহীর বিলয়ই সম্পন্ন 

হইল! হা দেবি, দণ্কারণ্য-বাস-প্রি়সখি, চরিত্র দেবতে! তুঘি 

লোকান্তরে গমন করিয়াছ ?” 

এই বলিয়া রামচন্দ্র সুস্ছিত হুইয়। পড়িলেন । তাহা দেখিয়! লক্ষণ 

বলিয়া! উঠিলেন,_“ভগবন্ বালীকে, রক্ষা করুন ; এই কি আপনার 

কাবাভিনয়ের উদ্দেস্ত ? 

তখন দূর হইতে শব্ষ হইল,_-“নমর্ত্যামর্ত্য স্থাবরজন্গম প্রাণিগণ 

সকলে বালীকির আদিষ্ট পবিত্র অদ্ভূত ব্যাপার অবলোকন কর 1” 

সহস! যেন মন্থনদণ্ডে আবন্তিত হওয়ার ন্যায় ভাগীরথীর জলপ্রবাহু 

আলোড়িত হইয়া উঠিল; দেবতা ও খধিগণে অন্তরক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া 

গেল; তাহার পর ভগবতী ভাগীরথী ও বন্ন্ধরার সহিত সীতাদেৰী 

জলরাশি হইতে সমুখিত হুইলেন। লক্ষণ সকলকে তাহা লক্ষ্য 

করিতে বলিলেন। 

গঙ্গা ও পৃথিবী বলিতে লাগিলেন,-_-*জগঘন্দ্যে অরুন্ধতি, আমাদিগকে 

ভজন! করুন। পুণ্যব্রতা বধূ সীতাকে আপনার হন্তেই সমর্পণ 

করিলাম ।* 

লক্ষণ রামচন্ত্রকে এই অত্যাশ্চরধ্য ব্যাপার লক্ষ্য করিতে বলিয়া 

দেখিলেন যে, তখনও পর্ধযস্ত তিনি চৈতন্তলাভ করেন নাই । 

দেখিতে দেখিতে অরুন্ধতী সীতাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন 

এবং তাহাকে বলিতে লাগিলেন,--“বৎদে টৈদেহি তুমি শীঘ্র শীঘ্র 
অগ্রসর হও এবং লঙ্জাশীলতা পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাণির 

প্রিছস্পশ্চে বসকে সজীবিত করিয়া! তুল।” 



উত্তর-রামচরিত। ৪২৭ 

সীত। তখন সমন্ত্রমে রামচন্ত্রের নিকট গমন করিয়া তাহার অঙম্পর্শ 
করিলেন এবং কহিলেন,-_“আর্্যপু্র, আশ্বস্ত হউন 1” 

সেই সময়ে তাহাদের সকল গুরুজনও তথায় আগমন করিলেন; 

ভাগীরথী এবং পৃথিবীও উপস্থিত হইলেন। 
সংজ্ঞালাভ করিয়া আনন্দসহকাঁরে রামচন্দ্র বলিয়া! উঠিলেন,_ 

“এ কি 1” 

তাহার পর সীতাকে দেখিয়া হর্য ও বিশ্ময়ে আপ্লত হইয়! 

কহিলেন,_-”"কি ঘেৰি ?” 
আবার গুরুজনদিগকে দেখিরা সলজ্জ ও সম্মিতভাবে বলিতে 

লাগিলেন,-"এ যে দেখিতেছি, মাতা অরুদ্ধতী এবং খষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার 

সহিত সকল গুরুজনই উপস্থিত” । 
অরুন্ধতী ভাগীরথাঁকে দেখাইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,-প্বৎস, 

ইনিই সেই ভগীরথ-্কুলদেবতা সুপ্রসন্না গলাদেবী |” 
গঙ্গা তখন বলিলেন,_-“জগৎপতি রামভদ্র, আলেখ্যদর্শনকালে 

আমাকে বলিয়াছিলেন, “মাতঃ, আপনি দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পুক্রবধূ 

সীতার কল্যাণচিস্তায় রতা হউন।* এক্ষণে তাহ! ম্মরণ করুন, আপনার 

সে বাক্যসম্বন্ধে আমি খণমুক্ত হইলাম |” 

অরুন্ধতী আবার পৃথিবীকে দেখাইয়া বলিলেন, “ইনি তোমার 
স্বাশ্র ভগবতী বন্ুদ্ধরা ।৮ 

তখন পৃথিবী বলিতে লাঁগিলেন,--৭সীতার নির্বাসনের সময় বৎস, 

বলিয়াছিলে, "ভগবতি বন্ুম্বরে, শ্লীঘাচরিত্রা দুহিত! জানকীকে অবেক্ষণ 

করিবেন। প্রত ও বৎসের সে আজ্ঞ! আমি পালন করিয়াছি।” 

গঙ্গ! ও পৃথিবীর কথায় রামচন্দ্র কহিলেন,--*আমি মহাঁপরাধ 

করিলেও ভগবতীদ্ব় আমার প্রতি অস্থকম্প! প্রদর্শনই করিয়াছেন ৮ 



৪২৮ কবিকথা । 

তাহার পর দেবী অরুন্ধতী সকলকে সগ্বোধন করিয়! কহিলেন,-_ 

*অহে পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাগণ, ভগবতী জাহ্নবী ও বন্ুন্ধরা 

ধাহার এইরূপ প্রশংসা করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, 

ধুর্কেও ভগবান্ বৈশ্বানর যাহার পবিত্র চরিত্র নির্ণর করিয়াছিলেন, 

ব্রহ্মার সহিত দেবগণ যাহার স্ততিবাদ করিতেছেনঃ সেই হৃুর্য্যকুলবধূ 

দেব-যজন-সম্ভবা সীতাদেবাকে পরিগ্রহ করা হইতেছে। এ [বিষয়ে 

তোমরা কি বিবেচনা! করিতেছ ?”? 

তখন অরুন্ধতীকর্তক তিরস্কৃত হুইয়া প্রজাগণ ও সমস্ত প্রাণিসমূহ 

সীতাদেবীকে প্রণাম করিতে লাগিল; লোকপাল ও সগ্ডধিগণ পুষ্পবর্ষণে 

তাহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন ৷ লক্ষণ তাহ! সকলকে লক্ষ্য করিতে 

বলিলেন। 

অরুন্ধতী আবার রামচন্ত্রকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন,--“জগৎপতে 

রামচন্দ্র, হিরণ্ন্বী প্রতিকৃতি পুণ্যপ্রক্কৃতি প্রিয়তম সীতাদেবীকে এক্ষণে 

অশ্বমেধযজ্তে ধন্মানুসারে সহধরন্মচারিণী নিযুক্ত! কর |” 

সে কথায় সীতা মনে মনে বলিতে গাগিলেন,--“আর্ধাপুভ্র সীতার 

দুঃখ দূর করিতে বিশেষরূপেই জানেন ।” 
রামচন্দ্র উত্তর দিলেন,-৮“ভগবতীর আদেশ শিরোধার্ধ্য । 

জঙ্ষমণও কহিলেন,--“কৃতার্থ হলাম ।” 

সীতাও বলিয়। উঠিলেন,_-“আঃ) ব।চলাম 1৮, 

লক্ষণ তখন সীতাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,--“আধ্যে, 

নির্লজ্জ লক্ষণ আপনাকে গ্রাম করিতেছে” ।: ' 

সীতাও তাহার উত্তরে বলিলেন, __“বৎস, এইরূপ আচরণ করিয়াই 

দীর্ঘজীবী হইয়া! থাক।” 

অবশেষে অরুন্ধতী মহধি বাল্ীকিকে সম্বোধন কারয়! কহিলেন, 



উত্তর-রামচরিত । ৪২৪ 

“ভগবন্ বাঁশীকে, সীতা-গর্ভ-সম্ৃত রামতদ্রের পুত্র কুশলবকে আনকন 
করুন।” 

এই ঝঁলয়া তিনি থা হইতে অস্তঠিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে কুশ- 
লবকে লইয়া বালাকি তথায় আগমন করিলেন। মহবি তাহাদের 

গুরুজনদিগের দ্হিত পরিচয় করিয়া! দিয়া বলিতে লাগিলেন,__“বৎস 

কুশলব, এই রঘুপতি তোমাদের পিতা, 'এই লক্ষ্মণ তোমাদের কনিষ্ঠ-তাঁত, 

সীতাদেবী তোমাদের জননী, আর এই রাজবি জনক মাঁতামহ |” 

হর্য, শোক ও বিল্ময়ের সহিত জনকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সীতা 
বলিয়া উঠিলেন, “কি, পিতা 1” 

কুশলবও বলিতে লাগিলেন,_-“হা তাত ! হা মাতঃ! হা মাতাঁমহ 1” 

রামচন্দ্র তখন কুমারদ্বযনকে আলিঙ্গন করিয়। কছিলেন,--“বহুপুণ্য- 

ফলে তোমাদিগকে লাভ করিলাম 1, 

সীতাও বলিলেন,--“বৎদ কুশ এস, বম লব এস, লোকান্তর 

হুইতে আগত তোমাদের জননীকে বহুক্ষণ ব্যাপিয়। আলিঙ্গন কর।” 

কুমারদ্য় তখন সীতাকে আলিঙ্গন করিস! বলিয়। উঠিলেন,_- 
«আমরা ধন্য হইলাম ।* 

সীতা মহধি বা্দীকিকে প্রণাম করিলে, “বসে চিরদিনই এইরূপ 
হইয়া থাক” বলিয়। তিনি ত্বাছাকে আশীর্বাদ করিলেন। 

তাহার পর সীতা বলিতে লাগিলেন, --“ও মা, পিতা, কুলগুরু, 

শ্বশ্রুজন, পতিসহিত আর্ধ। শান্তাদেবী, লক্ষণ ও নুপ্রদন্ন আর্যপুত্রের 

চরণ এবং কুশ ও লব সকলকেই ষুগ্রপৎ দেখিতেছি ; তাই যেন আনন্দে 

পরিপুর্ণ হইয়। উঠিতেছি।” 
সেই সময়ে কিছু দূরে কল কল শব্ধ উথিত হুইল, বাল্মীকি উত্থান 

করিয়া দেখিয়। বলিলেন,--“লবণহস্ত। মথুরেশ্বর আগমন করিতেছেন ৮ 



৪৩০ কবিকথা । 

শুনিয়া লক্ষণ কহিলেন,_-“কল্যাপই কল্যাণের অনুসরণ করিয়া 
থাকে । 

তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,---“এই সমস্ত অন্গুভব করিতেছি 
বটে, কিন্তু প্রত্যয় করিতে পারিতেছি ন। অথবা অভ্যুদয়ের গ্রক্কৃতিই 

এইবূপ।” 

ভাঙার পর বাল্ীকি রামচন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,” 

গ্রামভদ্র, তোমার আর কি প্রিয্কার্য্য করিব বল ?” 

_ঝামচন্ত্র তাহার উত্তরে বলিলেন,_-“ইছার পর কি আরও প্রিয় কার্য 

আছে? তথাপি এইরপই হউক, গঙগ। ও জননীর ন্াঁর জগতের কল্যাণ- 

করী মনোহর! এই রামায়ণী কথা পাপ বিনাশ করিয়। পবিত্রতা সম্পাদন 
ও মঙ্গল বর্ধন করুক। আর অভিনয়ে বিস্তস্তরূপ! শব্গ বহ্ষবিৎ পরিণত- 

প্রজ্ঞ কবির এই বাণী পগ্ডিতগণ পর্যালোচনা! করিতে থাকুন।* 

, অবশেষে সকলে সে স্থান হইতে নিক্কান্ত হইলেন । 



যালতীমাধব ॥ 
€( ১) 

ভগবান্ স্ুবর্ণবিন্দুর প্রভাবে সিন্ধু ও মধুমতীর সঙ্গম পবিত্র হইয়! 
উঠিয়াছে। অনৃরে প্রসন্প-সলিল! পারা ধীরে ধীরে সিন্ধুবক্ষে নিপতিত 
হইতেছে? সিন্ধুর তটগ্রপাতে রসাতল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; নিকটে 

লবণা মধুর স্বরে গ্রাহিয়া চলিয়াছে। পারা ও সিন্ুর মিলনম্থলে দ্বিতীয় 
অমরাবতী পদ্মাবতী শোভ1 পাইতেছে ) নগরীর মৌধমালার ছবি নদী- 
সলিলে প্রতিবিদ্িত তরজে তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূরে 
অরণ্যগিরিভূমিসকল শ্তামলতান্» সমাবৃত হুইয়৷ লোৌকলোচনে যেন স্গিগ্ধাঞজন 
ঢালিয়া দিতেছে । গাঢ় নীনিমায় বিমপ্ডিত পর্বতমাল! দূর হইতে /মেঘ- 

থণ্ডের স্তাযস বোধ হইতেছে; পর্বতের কুহর-সকল নানাবিধ শ্বাপদের 
ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। শোভাশালিনী পল্মাবতী এই জন্ত 
মালবদেশকে স্থপ্রসিদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছিল। 

পদ্মাবতীশ্বরের ভূরিবন্ু নামে এক পরাক্রান্ত অমাত্য ছিলেন $ তাঁহারই 
গৃছে লক্ষমী-ন্বব্ূপা মালতী জন্মগ্রহণ করেন। মালতীর লাবণ্যচ্ছটা 

দিন দিন পরিস্ফুট হইয় উঠিলে, ভূরিবন্থ কন্তার ললিত-কলা-শিক্ষারও 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিদ্ভদেশস্থ কুঙিনপুরের রাজমন্ত্রী দেবরাত : 

অমাত্য ভূরিবস্থর সতীর্থ ছিলেন। দেবরাতের মাধবনামে মাধবসম এক 
পুত্র জন্মে । দেবরাঁত ও ভূরিবস্থ আপনাদের পু্রকন্ত! জন্মিলে, পরম্পরে 

বৈবাহিক সম্বপ্ধে বন্ধ হুইতে প্রতিশ্রুত হন। উভয়ে সে প্রতিজ্ঞ! বিস্বৃত 
হন নাই। কিন্তু ভুরিবসুকে স্বীয় প্রভূ পক্মাবতীশ্বরের অনুরোধে রাজার, 
নন্মসচিব নন্দদকে মালতী সমর্পণে শ্বীকত হইতে হয়। এ দিকে 
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দ্বেবরাত পূর্ব-কথ৷ "্মরণ করিয়া মাধবকে ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়নের ছলে 

পল্লাবতীতে পাঠাইয়া! দেন।” 

পল্মাৰ্তীতে কামন্দকী নামে এক পরিতরাতিকা বান করিতেন। 

দেবরাত ও ভূরিবন্থ উভয়েরই সহিত তাহার পরিচয় ছিল। মাধৰ 

বালমিত্র মকরন্দ ও বিশ্বস্ত ভৃত্য কলহংসের সহিত পদ্মাবতীতে উপ- 

স্থিত হইয়। কামন্দকীর আশ্রমে আশ্রয় লন। ভূরিবস্থ রাজার চিত্ত" 

বিনোদনের জন্য নন্দনকে মালতীসমর্পণে স্বীকৃত হইলেও, যাহাতে মালতী- 

মাধবের পরিণয় ঘটে, তজ্জন্ত গোপনে কামন্দকীকে অনুরোধ করেন 

কামন্দকীও সে বিষয়ে সচেষ্ট হন। মাধব নগরীভ্রমপকালে মালতীর 

নয়নপথে নিপতিত হওয়ায় তিনি মাধবের প্রতি অন্ুরাগিণী হ্ইয়! 

উঠেন। পরে মালতীশমাধবের পরস্পর দর্শনলাভ টিন, ক্রমে উভয়ের 
প্রণর প্রগাঢ় হইতে থাকে। 

আশ্রমে বসি! কামন্দকী মালতীঞ্সাধবের পরিণয্ের কথ চিন্তা 

করিতেছিলেন ; নিকটে প্ররিয়শিষ্যা অবলোকিতা বসিয়াছিলেন। 

কামন্দকী তাহাকে কহিলেন,--“অবলোকিতে, কল্যাণীয় দেবরাত ও * 

ভূরিবন্থুর পুত্রকষ্ঠার শুভ পরিণরকার্ধা কি সম্পন্ন হইবে মনে কর ?” 

সেই সময়ে তাহার বামনেত্র স্পন্দত হইলে, তিনি আবার 

বলিতে লাগিলেন,--"আমার বামাক্ষিটি যেন মনোতাব জানিয়াই 

ভাবী কল্যাণের সৃচনায় নাচিয়া! উঠিয়! দ্াক্ষিণ্য অবলম্বন করিতেছে ।” 

অবলোকিত উত্তর করিলেন,--“আপনার চিত্তবিক্ষেপের এই 
একটা গুরুতর কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। ইহা আশ্চর্যের বিষন্ন 

বটে 7 কারণ, চীরস্চীবর-ধারিণী ভিক্ষা-ভোজন-জীবিতা৷ আপনাকে অধাত্য 

ছুরিবন্থ এই আপ্লাসকর কার্ষেয নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনার আত্ম! 
মোক্ষের অস্তরা্ সংদারতাব সকল উন্ম'লিত করিলেও আবার এ 
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ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িল ?* সে কথায় কামন্;কী বলিয়া উঠিলেন,__ 
“না, নাঃও কথ! বলিও না। মহাত্মা ভূরিবন্থ আমাকে যে এই 

বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা স্নেহের ফল ও প্রণয়ের উৎকর্ষ বলিয়াই 
জানিবে। দ্দি আমার প্রাণ অথবা তপস্তায় সুহৃদের অভিলাষ পূর্ণ 

হয়, তাহাই আমার অবশ্ত কর্তব্য। এ কথা তুমি জান না! যেঃ আমাদের 

নিকট হুইতে বিস্তালাভের জন্য যে সময়ে নানাদ্িগন্তবাসিগণ সন্মিলিত 

হয়, তথন আমার ও আমার শিষ্যা সৌদামিনীর সমক্ষে দেবরাত ও 

ভূরিবন্থ আপন আপন পুত্রকন্তার বিবাহসম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। 

এক্ষণে বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত কুগ্ডিনপুর হইতে পুঞ্র মাধবকে ন্ডাযশান্ত্র 

পাঠের জন্ত যে পদ্মাবতীতে পাঠাইয়াছেন, তাহ? যুক্তিযুক্তই হুইয়াছে। 

প্রিরন্থহৃদ্ ভূরিবন্থুর কন্তাদ্দানের প্রতিজ্ঞাম্মরণ ও বরবধূর পরস্পরের 
অনুরাগসঞ্চারে সম্বন্কেচ্ছ! উৎপাদনার্থই তিনি অলোকসামান্ত গুণশালী 

পু্রটিকে প্রেরণ করিয়াছেন ।” 

অবলোকিতা কহিলেন,--পতবে অমাত্য স্বয়ং মাধরহস্তে মালতীকে 

সমর্পণ না করিয়া, চৌর্য্যবিবাহে আপনাকে নিযুক্ত করিতেছেন কেন ?% 
কামন্দকী উত্তর দিলেন,_ “রাজার নর্দ্সচিব নন্দন রাজার দ্বারাই 

অমাত্যের নিকট মালতীকে চাহিয়াছে। তাহার সাক্ষাঁৎ-নিষেধ ৃপতির 

কোপের কারণ হইতে পারে ; সেইজন্য এই শুভ উপায় অবলম্বন করা 

হইয়াছে ।” 
অবলোকিতা বলিতে লাগিলেন,--“আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অমাত্য 

যেন মাধবের নামটি পধ্যস্ত জানেন না,এইরপ নিরপেক্ষভাব 

দেখাইতেছেন।” | 
কামন্দকী কহিলেন,--্উহা গোপনভাবমাত্র। মালতীমাধৰ 

অপরিণতবয়স্ক ; তাহাদের মনোভাব প্রকাশিত হইয়। পড়ারই সম্ভব 
২৮ 
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সেই জন্ত তিনি নিজ অভিপ্রায় গোপন করিয়াই রাখিয়াছেন। 
উহাদের অনুরাগপ্রবাদ সকলে জানুক, তাহা আমাদেরও অভীষ্ট বটে 

কারণ, তাহাতে রাজ! ও নন্দন প্রতারিত হইবে। দেখ, সুবুদ্ধি ও 

শ্রেষ্ঠ লোকে বাহিরে আকারপ্রকারে রমণীর ব্যবহার দেখাইয়া, 

অপরের শুষ্মতর তর্কসকলও নিবারণ করিয়া! থাকেন। আবার কপ্টতা 

জবলমঘনে লোকসকলকে বঞ্চনা কারিয়। নিগ্জ প্রয়োজনসিদ্ধিও করেন এবং 

মৌনভাবেরও আশ্রয় লন।” 

তখন অবলোকত। বঁলিলেন,--“আমিও আপনার কথানুনারে নান! 

বাকৃছলে মাঁধবকে ভূরিবন্থুর ভবনের নিকট রাজপথে সঞ্চরণের জন্য 

পাঠাইয়া থাকি ।* 

শুনিয়া! কামন্দ্কী উত্তর করিলেন,--“মালতার ধাত্রীকন্তা লবঙ্গিকার 
নিকট তাহা শুনিয়াছি বটে। প্রাসাদশিথরস্থ গৃহের তুঙ্গ বাতায়ন 
₹ইতে সন্নিহিত রাজপথে সাক্ষাৎ নব কন্দপ্পতুল্য মাধবকে পুনঃ পুনঃ 

বিচরণ করিতে দেখিয়া, রতিসমা মালভী গাঢ়োৎকণ্ঠাক়্ সন্তাপিত অঙ্গ- 

লতিকার বহনে যারপরনাই ব্যথিত হুইয়। পড়িতেছে।” 

অবলোকিত৷ বলিয়া উঠিলেন,_-“মালতীর অনুরাগ যে প্রবল, 

তাহাতে সন্দেহ নাই ) উদ্বেগশাপ্তির জন্ত তিনি মাঁধবের একখানি প্রতিমুগ্তি 

অস্কিত করিয়াছেন ; সেখানি আবার লবঙ্গিকাকে দিয়! মন্দানিকার নিকট 

পাঠাইয় দিয়াছেন ।” 

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া! কামন্দকী কহিলেন,-“লবঙ্গিকা ভালই 
করিয়াছে । বিহারের পরিচারিক মন্দারিকার প্রতি মাধবের অনুচর, 

কলহংসের অনুরাগ-সশর হইয়াছে; তাই এই উপায়ে কা্যসিদ্ির 
শুচনায় মাধবের ছবিখানি তাহারই হস্তে পতিত হওয়া লবঙ্গিকার 

অভিগ্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে ।” 
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তখন অবলোকিত! বলিলেন,_-“আমি মাধবের কৌতুহল উৎ- 
পাদদন করিয়া প্রভাতে মদনোগ্ভানে মহোৎসব দেখিতে পাঠাইয়াছি। 

সেখানে মালতীও আদিবে। তাহা হইলে পরস্পরের দর্শনলাভও 

ঘটিবে।” 
শুনিয়া কামন্দকী কহিতে লাগিলেন,--“সাধু বৎসে, সাধু, আমার 

প্রিক্কার্ধ্যসম্পাদনের জন্য তোঁমার এই অভিনিবেশ আমার পুর্বশিষ্যা 

সৌদ্দামনীকে স্মরণ করাইয়। দিতেছে ।” 

সে কথায় অবলোকিতা বলিলেন,_-ণশুনিয়াছি, তিনি নাকি এক্ষণে 

অদ্ভুত মন্ত্রসিদ্ধির প্রভাবসম্পন্ন হইয়! শ্রীপর্বতে কাপালিকব্রতের অনুষ্ঠান 

করিয়াছেন ।”+ 

অবলোকিতা কোথ! হইতে এ সংবাদ পাইলেন, কামন্দকী 
জানিতে চাহিলে, অবলোকিত উত্তর দিলেন,_-“এই নগরীর মহা" 
শশানে করাল! নামে চামুগ্ডাদেবী আছেন ? তাহার আয়তনে অঘোরঘণ্ট 

নামে এক কাপালিক সাধক অবস্থিতি করিতেছেন? তিনি সংগ্রতি 

শ্রীপর্ধত হইতে আসিয়াছেন ; তাহার শিষ্য। মহাপ্রভাব। কপালকুগ্গার 

নিকট এ কথা শুনিয়াছি।” 

শুনিয়। কামন্দকী কহিলেন,--“করালার নিকট নান জীবের" 

উপহার প্রদত্ত হয়, এ বথ গুনিতে পাই বটে) আর সৌদামনীরও অসাধ্য 

কিছুই নাই।”” 
তাহার পর অবলোকিতা বলিতে লাগিলেন,--“ও কথ৷ থাকুক, যাঁদ 

মাধবের বালমিত্র মকরন্দের সহিত নন্দনের ভগিনী মদয়স্তিকার পরিণন় 

ঘটে, তাহ! হইলে, মাধবের আরও একটি প্রিয্নকার্ধ) সাধিত হয়।” 

শুনিয়৷ কামন্দকী কহিলেন, "তজ্জন্ত প্রিক়সখী বুদ্ধরক্ষিতাকে 

নিযুক্ত করিয়াছি ।” 



৪৩৬ ঃ কবিকথা। 

অরলোকিত্াা! উত্তর দ্িলেন,_-“তগবতী ভালই করিয়াছেন ? 

' এই মস্ত কথাবার্তার পরে কামন্দকী অবলোকিতাকে বলিলেন, 

“চল।নমাধবের সংবাদ লইয়। মালতীকে দেখিতে যাই ।” 

এই বলিয্না কামন্দকী উত্থিত হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে অবলোকিতাও 

উঠিক্ক। দাঁড়াইলেন। কামন্দকী আবার বপিতে লাগিলেন," মালতী 

অত্যত্ত গম্তীর-প্রর্তি; সেই জন্য কৌশলে দূতীকার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 

হইবে। শরজ্্যোংক্নাসম। কল্যাণী মালতী কমনীদ্দ কুমুদ”নিত সুজাত 

মাধবের আনন্দ বর্ধন করুক) মাধবও কৃতকৃত্য হউক; ইহাতে 

বিধাতার পরস্পরের গুণনিম্াণকৌশল সফল ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠুক 1” 
অবশেষে উভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 

মাধব মদনোগ্ভানে মহোৎসব দেখিতে চলিয়া গিয়াছেন; তাহার 

প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিতেছিল। কলহংন ও মক্রন্দ তজ্জন্য ব্যাকুল 

হইয়া, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন গ্রবং একটি উদ্ভানমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন । প্রথমে কলহুংস, পরে মকরন্দ গমন করেন; মকরন্দ 

কলহংসের গমনের কথা জানিতেন না । 

কলহংসের হস্তে মালতীব্র অঙ্কিত মাধবের 'প্রতিমুত্তিথানি ছিল। 

সে প্রভুর অনুসন্ধানে অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত হইয়৷ পড়ে । কন্দর্প-গর্ব-থর্ব- 

কারী সৌন্দধ্যবিলাসে মালতীহদয়ের গান্তীধ্যহারী প্রসু মাধবকে 

দেখিতে না পাইয়া, কলহংস ক্ষণকাল উগ্ভানমধ্যে বিশ্রাম করিতে 

করিতে সেই মকরন্দসহচরের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ে 
মকরনও তথায় আসিল! উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি কলহংসকে 

লক্ষ্য করেন নাই। 

মকরন্দ বলিতেছিলেন,_-"অবলোকিতার নিকট শুনিলাম, মাধব 

মদনোগ্ভানে গিয়াছেন, আমিও অগ্রসর হই ।৮ 
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তাহার পর কিছুদূর গমন করিয়া, তিনি মাধববকে ফিরিয়া! আমিতে 
দেখিলেন; তখন আবার বলিয়া উঠিলেন,--*এই যে, বযন্তক এই 

দিকেই আগিতেছেন; কিন্ত ইহার গমন অলস ও দৃষ্টি-শৃন্ঠ ; শরীর বিকল-.. 

এ সমস্ত কি লক্ষিত হইতেছে? অথব ইহ! আর কি হইতে পারে ? 
ভুবনে কন্দর্পের আন্তা অপ্রতিহত $ যৌবনকাঁলও বিকার ঘটাহয়া 
থাকে ; রমণীবদ্নচন্ত্রমা প্রভৃতি ললিতমধুর উদ্দীপক ভাবসকলে ধৈর্যযঞ্ 
অপহরণ করে।”» 

মাধব আসিতে আসিতে বলিতেছিলেন,_সেই চন্ত্রমুখীকে 

বহুক্ষণ পর্যন্ত চিস্তা করিতে করিতে অকল্মাৎ আমার মন্থর-বিবেক চিত্ত 

লজ্জাকে বিজিত, বিনয়কে নিবারিত ও ধৈর্যযকে মথিত করিয়৷ অতিকষ্ঠে 

প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে । কি আশ্চধ্য! আমার যে হৃদয় তাহার নিকটে 

বিন্রয়স্তিমিত, তন্ময় ও অমৃতসেকে আনন্জড়প্রায় অবহ্িতি করিতে- 

ছিল, সেখান হইতে আনিতে না আসিতে তাহ! কিনা এক্ষণে জলদঙ্গারে 
পারচুদ্বিতের স্ায় ব্যথিত হইয়। উঠিতেছে ।” 

সেই সময়ে মকরন্দ “সথে, এ দিকে, এ দিকে” বলিয়া মাধবকে 

আহ্বান করিয়! বলিতে লাগিলেন,_-“রৌদ্রে ললাট তপ্ত হইয়। উঠিতেছে, 
সেই জন্ত এস, উদ্ভানমধ্যে কিছু কাল বিশ্রাম করা যাউক।” 

তাহার পর উভয়ে শ্রমশাস্তির জন্য অগ্রসর হইলেন। মাধবকে 

দেখিয়া কলহংদ বলিতেছিল,_ঞ্প্রভৃকে এই বাল্যোগ্ঠানেই যে 
দেখিতেছি। তবে কি অনুরাগিণী মালতীর অঙ্কিত তাহার ছবিখানি এখনই 

দেখাইব? আচ্ছ! থাক; তিনি কিছুকাল বিশ্রামস্থথ উপতোগ করুন |», 

এ দিকে মাধব ও মকরন্দ বিকসিত-কুন্থমরাশিতে আমোিত ছাঁয়!- 

স্থশীতল একটি কাঞ্চনবৃক্ষের তলে বসিয়৷ পরস্পর আলাপনে প্রবৃত্ত 

হইলেন। 



৪৩৮ কবিকথা। 

প্রথমে মকরন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন,--“বয়ন্ত, কামদ্ধেবের 

উদ্ভানে নগরালনাগণের মহোৎসব হইতে ফিরিয়। আমার পর তোমাকে 

যেন অন্তরূপ বোধ হইতেছে ; তবে ফি তুমি পঞ্চবাণের শরে বিদ্ধ 

হইয়াছ ?% | 
সে কথায় মাধব লজ্জায় অধোমুখ হইলে, মকরন্দ আঁবাঁর বলিতে 

লাগিলেন,_-"আমার নিকট .তোমার মুগ্ধ মুখপুগ্ডরীকটি অবন্ত 
করিতেছ কেন? দেখ, বিশ্ববিধাত। বা পরমেশ্বর অথবা অজ্ঞানাবৃত 

যাবতীয় প্রাণিসকলের প্রতিই মন্মথের সমান অধিকার ; কাজেই তোমার 

উপর তাহার প্রভাববিস্তার আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । তাই বলিতেছি, 

লজ্জা করিয়া মনোভাব গোপন করিও ন!।” 

মাধব উত্তর :দিলেন,--"সখে, তোমাকে কেনই বা বলিব না? 

তবে শুন, অবলোকিতার কথায় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, আমি কামদেবের 

মন্দিরে গিয়াছিলাম। এদিক ওদিক বিচরণে পরিশ্রম হওয়ায়। তাহা 

দ্বর করিবার অভিলাষে প্রাঙ্গণস্থ বাল-বকুল-বৃক্ষের আলবাঁল-সমীপে উপঃ 

বেশন করিলাম । দেখিলাম, রমণীয় আভরণের ন্যায় মনোহর মুকুলা- 

বলীতে ভূষিত তরুটির মধুর মদ্দিরাসম পরিমলে আর্ট হইয়া অলি", 

কুল দলে দলে আসিয়া! পড়িতেছে। তাহা! হইতে নিরন্তর নিপতিত 

বিকনদিত কুনুমরাশি স্রেচ্ছাক্রমে লইয়। নিপুণভাবে একগাছি মনোহর 

মাল গাঁথিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার পর মদনদেবের সঞ্চারিণী 

জগতিজয়িনী পতাকার ন্যায় উজ্জ্বল, অগ্রাম্য ও সরল শৈশববেশভূষায় 

পরিশোভিত, কুমারীভাবে পরিপূর্ণ, মহানুভাব প্রকৃতি কোন একটি ললন! 

উদারম্বভাব পরিজনে বেষ্টিত হইয়া ভবনমধ্য হইতে তথায় উপস্থিতা 
ইইলেন। তাহাকে দেখিয়! রমণীয়তাধারের অধিষ্ঠাত্রীদেবত। ব| যাৰ”. 

তীয় সৌনরয্যসারের নিকেতন বলিয়া! বোধ হইতেছিল। নিশ্চয়ই সখে, 
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চন্দ্র, সুধা, যুণাল ও জ্যোত্শাদি উপাদানে স্বয়ং মনদ্নই তাহাকে 

নির্মাণ করিয়াছেন । সেই চারুণীল! কুন্থমচয়নে অভিলাধিণী, প্রণযিনী 

সহচরীগণের অভ্র্থনায় বকুলবুক্ষের দিকে আসিলেন। তাহাতে যেন 

কোন ভাগ্যবানের নিমিত্ত চিরসঞ্চিত মদনব্যথার বিকার লক্ষিত হইত্ে- 

ছিল ; কারণ, তাহার অক্ষ নিম্পীড়িত মৃণালন্ত্রের ন্তায় স্রান দেখাইতে- 

ছিল ; পরিজনগণের প্রার্থনায় অতিকঞ্টে তাহার কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে- 

ছিল। স্যশ্ছিন্ন করিদস্তের স্যার তাহার পাওুর কপোল দুইটি যেন 
নিফলঙ্ক চন্দ্রের শোভ! ধারণ করিতেছিল। দেখিবামাত্র তিনি যেন 

অমৃতবপ্তিকার ন্যায় আমার নয়নঘয়কে প্রীত করিয়া তুজিলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অয়স্কাস্তমণি-শলাকার লৌহথণ্ড আকর্ষণের মত আমার অস্তঃ- 

করণটি অপহরণ করিয়া লইলেন। অধিক কি আর বপিব, যখন 

অকারণে আমার চিত্ত তাহাতে আদক্ত হইয়াছে, তথন সস্তাপধারাঁর 

দারুণ কষ্টে আমাকে ব্যথিত হইতে হইবে। কিন্তু উপান্ন কি? সর্বহর! 

ভগবতী ভবিতব্যতা প্রায়ই প্রাণিগণের শুভাশুভের বিধান করিয়া 

থাকেন।” 

সে কথ! শুনিয়া! মকরন্দ কহিলেন,__-“বয়স্ত, স্নেহ নিমিত্তের অপেক্ষা 

রাখে, ইহা নিতান্তই বিরুদ্ধ কথা । কোন আন্তরিক কারণেই পদার্থ- 

নিচয় পরস্পরে সংসক্ত হইয়! থাকে; প্রীতি কখনও বাহা কারণের উপর 

নির্ভর করে না। দেখ, হুর্ষ্যোদয়েই পদ্ম বিকসিত হয় এবং চন্দ্রের 

প্রকাশেই চন্ত্রকান্তমণি দ্রব হইন্া যায়। পরে কি ঘটিল, শুনিতে 
ইচ্ছা করি 1” 

মাধব বলিতে আরম্ত করিলেন,__-“তাহাঁর পর তাহার চতর সখীঙ্গন 

আমাকে দেখিয়! পুর্বদৃষ্টের স্যার “এই সেই” বলিয়া পরস্পরে ভ্রবিলাসের 
সহিত ম্মিতসুধাযর় মধুর কটাক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিল।% 
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মাধবকে যে মালতী বা তাহার সখীগৃণ পূর্বে দেখিয়াছিলেন, 
ভাহা মকরন্দ জানিতেন না। কাজেই কিরূপে মাধবের পূর্বদর্শন 

তঘ্বটিল, তিনি মনে মনে তাছাই চিস্ত! করিতে লাগিলেন । 
মাধব বলিতেছিলেন,--“পরক্ষণে সেই পরিচারি কাগণ লীলাসহকারে 

করতালি দিতে দিতে কঙ্কণধ্বনি এবং মত্ত কলহুংসের স্ঠায় বিলাস- 
মন্থর পাদক্ষেপ করিতে করিতে, মনোহর নুপুর ও মেখলার মধুর শব 

সৃষ্টি করিয়া পশ্চাদ্ব্ডিনী সেই লাবগ্যময়ীর নিকট ফিরিয়। আসিয়া! 
আমার দিকে অন্গুলী নির্দেশ করিয়া কহিল,_-ভর্তৃদারিকে, আমাদের কি 

সৌভাগ্য! দেখ দেখি, এখানে কেহ কাহারও আছে কিনা 1” 

সে কথায় মকরন্দ বলিয়া! উঠিলেন,__”ইহ1 যে প্রবল পূর্বরাগের 
লক্ষণ দেখিতেছি। তাছার পর কি হইল, বলিয়া যাও ।?) 

এই আলাপন কলহংসের নিকট সরস ও রমণীয় স্ত্রীকথা! বলিয়াই 
প্রতীত হইতেছিল। 

মাধব আবার বলিতে লাগিলেন,--“সেই সময়ে পল্সাক্গীর কি এক 

বাক্যাতীত বৈচিত্র্ে পূর্ণ উল্লাদিতবিভ্রমযুক্ত প্রচুর-সাত্বিক-ভাবময় ধৈর্যয- 

বিনাশী অজেয় মন্মথাচার্ষ্যের শিক্ষাপরিচদ্ধ প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

সহসা আমার দর্শনলাভে তাহার দৃষ্টি কখন স্তিমত, কখনও ব| বিক- 
সিত ও ভ্রবিলাসে উচ্ছ,সিতঃ আবার মন্থণ ও মুকুলিত, পরক্ষণে অপাজ- 
বিস্তৃত এবং আমার নয়নপাতে আকুঞ্চিত হইয়। নানাভাবে আমার 

প্রতি নিপতিত হইতেছিল। তাহার পর সেই সুলোচনা অল, বক্র, 

মুগ্ধ, নি, নিষ্পন্ন, মন্দ এবং স্থুবিস্তৃত ও অন্তবিম্ময়ে উৎফুল্ল তারকা- 

যুক্ত কটাক্ষের ক্ষেপে আমার অসহায় হৃদয়কে অপহৃতঃ মধিত, পীত ও 

খবশেষে উন্মুলিত করিয়া তুলিল। আমি কিন্তু সেই সর্বাকার-মনো 

হারিণীর ন্মেহরসে অভিষিক্ত ও অবশ হইয়াও পরিপ্ুত আত্মাকে 
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গোপন করিবার অভিলাষে পূর্ব্বারন্ধ বকুলমালাগাছি কোনরূপে গীথিয় 
শেষ করিলাম। তাহার পর সেই ইন্দুমুখী বেত্রপাণি বর্ষবর প্রায় পুরুষ- 
গণে পরিবৃত হইয়া! গজবধূ আরোহণে নগরমার্থ অলঙ্কৃত করিয়া চলিতে 
লাগিলেন । গমনকালে বারংবার বক্র গ্রীবাতঙ্গে আনরমিতবৃস্ত পদ্মের 

হ্যায় মুখখানি ফিরাইয়া! সেই সুনয়না অমৃত ও বিষে লিগু কটাক্ষ 

আমার হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে নিখাত করিয়া গেলেন। সেই অবধি 

পরিচ্ছেদাতীত বাক্যের অগোচর, পুর্ব ও এই জন্মে অননুভূত বিবেক- 

ধ্বংসে বদ্ধিতমোহ এক বিকারে চিত্তকে জড়প্রায় ও সশ্কাপিত করিয়া 

তুপিতেছে। সমীপবর্তী দ্রব্যও পরিচ্ছন্ন করা যাইতেছে না) অত্যন্ত 

বিষয়ের স্মরণ অধথার্থ ভাবের জন্ঠ বিপধ্যস্ত হইয়া! পড়িতেছে। হিম- 

সরোবর ' বা হিমাংশু সম্তাপনাশে সমর্থ নহে। মন অধীর হইয়া 

পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং আকাশকুন্গমের স্তায় কত কি 

কল্পনা করিতেছে ।” 

মাধবের কথায় মকরন্দ কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি এই 
প্রগাঢ় আসক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_- 

“তবে কি প্রয়ম্হদকে নিষেধ করিব, অথবা তাহাতে ফল কি? 

মদন তোমাকে মোহ্প্রাপ্ত না করুকঃ তোমার মতি মলিন বিকারে 

ঘনীভূত না হইয়! উঠুক, এই সকল উপদেশ যে এ স্থলে নিরর্৫থক, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কাম ও নবযৌবন উভয়েই এখানে 

আপন আপন শরাসনের গুণ বিজংস্তিত করিতেছে ।” 

তাহার পর তিনি মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“বয়ন্, সেই 

মহিলার নাম ও পরিচয় জানিতে পারিয়াছ কি 1 

সে কথার মাধব উত্তর দিলেন,__-“তবে শুন, তাহার করেণু আরো- 

হণের সময সখীমণগ্ডল হইতে এক সহচরী বিলম্ব করিয়। কুসুমচন্পন- 
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ক্রমে আমার নিকটে আসিল এবং কুস্থমাপীড়চ্ছলে (১) প্রণাম করিয়া 

কফহিল,--“মহাভাগ, সুশ্িষ্টগুণে (২) স্থুমনঃসংযোগে ৩) ইহা রমণীয় 

হইয়াছে। আমাদের ভর্তৃদারিক! ইহার জন্য কুতৃহলিনী হইয়া! আছেন। 
এই কুসুমরোপন(৪) ব্যাপার তাহার পক্ষে অভিনব ও বিচিত্র, তাই 

বগিতেছি, বিদগ্ধতা €৫) চরিতার্থ হউক এবং বিধাতার €৬) নির্মাণ 

রমণীয়ত1 ফলবতী হইয়া! উঠুক। এই সরস বস্তটি (৭) স্বামিদুহিতার 
কথ্ঠীবলম্বনের মহার্থতা লাভ করুক।” আমি তাহাদের পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর দ্বিল,__“আমার ভর্ভৃদ|রিকা অমাত্য ভূরি- 

বন্ুর কন্যা) তীহার নাম মালতী ; আমি তাহার অন্ুগ্রহপাত্রী ধাত্রী- 

পুর্রী লবঙ্ধি কা? | 

মকরন্দ লবঞ্জিকার বচন-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাঁগিলেন। 
এই সমস্ত শুনিয়! কলহংস সহর্ষে বলিতেছিল,_-“তবে কি মালতীরই 

কথা হইতেছে? তাহা হইলে ভগবান্ পুষ্পবাণের লীলা বিকমিত 
হইয়াছে দেখিতেছি। আমাদেরও জয়।” 

তাহার পর মকরদ আবার কছিলেন,-_“অমাত্য ভূরিবন্থর কন্তা, 

ইহা সমধিক গৌরবের কথা বটে ; আবার ভগবতী কামন্দকীও “মালতী 
মালতী বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু একট! 

(১) মালা ও কামদেেব | 

(২) কুলগ্র শৃত্রেও পরস্পর উপযোগী গুণে । 

(৩) পুস্পসংযোগে ও শোভনমতিদের যোগে । 

($) কুসুমবিষ্তা ও কামদেব (রোৌপ-বিন্তান, বাণ )। 

(৫) গ্রন্থননৈপুণ্য ও কলাভিজ্ঞতা। 

(*) মালারচরিত। ও ব্রহ্মা | 

£€৭) নুতন মালাগাছি ও প্রণয়রসসিজ মাধব। 
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প্রবাদও গুনিয়াছি যে, রাজা! তাহাকে নাকি ননদনের জন্ত প্রার্থনা! 

করিয়াছেন ।” 
মাধবের কথা ভখনও শেষ হয় নাই; তিনি আবার বলিতে আরস্ত 

করিলেন, _-“লরঙ্গিকার বারংবার অনুরোধে আমি নিজ ক হইতে 

মালাগাছি লইয়া তাহাকে অর্পণ করিলাম । মালতীর মুখচন্তরদর্শনে 

ব্যাকুল হওয়ায়, তাহার শেষভাগের রচনা সুন্দর হইয়া উঠে নাই; 
তথাপি সে অভিনিবেশসহকারে দেখিতে দেখিতে তাহারই প্রশংস! 

করিতে লাগিল এবং অসামান্য প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিল; তাহার 

পর যাত্রাভঙ্গে প্রচলিত পৌরজনের বিপুল জনতার মধ্যে সে অন্তহিত 

হইল; আমিও ধীরে ধীরে ফিরিয়া আপিতেছি।” 
তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,__*বয়ন্ত, মালতীরও প্রণয়দর্শনে 

বোধ হইতেছে যে, এ কার্যযটি সুন্বরভাবেই সংঘটিত হইয়াছে; তাহার 

কপোল-পাও্্তাদদি চিহ্কে যে পূর্বরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে, 
তাহা তোমারই জন্য মনে হয়। কিন্ত তোমাকে যে পূর্বে তিনি 

কোথায় দেখিয়াছেন, তাহ! ত বুঝিতে পারিতেছি না। সেই মহাকুল- 
জাতা একের প্রতি অন্ুুরাগিনী হুইয়া অপরের প্রতি চক্ষুরাগ প্রকাশ 

করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। সখীর্দিগের পরস্পর মুখাবলোকনে 

“এখানে কাহার কে আছে এই জিজ্ঞানায় এবং ধাত্রীপুত্রীর চতুর 
বচনে তোমার প্রতি তাহার পূর্বানুরাগের চিহ্নই প্রকাশ পাইয়াছে।” 

এই সময়ে কলহংস তীহাদের সমীপে উপস্থিত হুইয়া মালতীর 

আহ্কত মাধবের ছবিখানি দেখাইয়া কহিল,--“ইহাও বটে ।” 

তখন মাধব ও মকরন্দ চিত্রথানি দেখিতে লাগিলেন। পরে 

মকরন্দ কলহুংসকে জিজ্ঞাস! করিলেন,--“মাধবের এ চিজ কে অস্কিত 

করিল ?+ 
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কলহংদ উত্তর দিল,--“যিনি ইহার চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন ।» 
মকরন্দ বলিলেন,--“তবে কি মালতী ?* 

কলহংস কহিল,--*তাহাই বটে ।” 

মাধব বলিয়া উঠিলেন,_-”সথে, তাহা হইলে তোমার বিতর্কই 
বথার্থ হইল।» 

মকরন্দ আবার কল্হংসকে িজ্ঞাসা করিলেন»--“তুমি ইহা! 
কোথা হইতে পাইলে ?”, 

কলহংস উত্তর করিল,__“আ মমি মন্দারিকান নিকটে পাইয়াছি, 
তাহাকে আবার লবঙ্লিক! দিয়াছে ।*, 

মকরন্দ আবার বলিলেন,_-“মাধবের চিত্রাঙ্কনে মাঁলতীর প্রয়োজন 

কি, সে বিষয়ে মন্দারিক। কি বলিল ?” 

তাহাতে কলহংস কহিল,_-“উৎকঠা-বিনোদনের জন্ত-_এইমাত্র 
বলিয়াছে।” 

তখন মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,-_-“বয়স্ত, আশ্বস্ত হও) ধিনি 

তোমার নয়ন-চকোরের কৌমুদীসমা, তীহারই আবার তুমি মনোরথ- 

বন্ধের বন্ধুম্বরূপ ; তোমাদের মিলনের প্রতি আর কোনই সন্দেহ নাই। 

কারণ, বিধি ও মন ইহাতে সচেষ্ট হইয়াছেন । যে রূপে তোমার 

বিকার ঘটাইয়াছে, তাহ! যে দর্শনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ; এক্ষণে তাহা 

চিত্রিত করিয়া দেখাও” 

«তোমার বাহ! অভিরুচি* এই বলিয়! মাধব মালতীর চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্ত 

হইলেন। কিন্তু মালতীর ম্মরণে তাহার হস্ত অবশ হুইয়৷ পড়িতে ছিল, 

তিনি মকরন্দকে বণিতে লাগিলেন,--"সথে, অশ্রগ্রবাহে বারংবার 

আমার দৃষ্টি আচ্ছাদিত করিতেছে; তাহার ধ্যানজাত জড়তার শরীর 

গ্তত্ভিত হইয়া উঠিতেছে ) সম্ভঃঘ্বেদাক্ত অবিরত-কম্পিত চঞ্চলানুলীযুক্ত 
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হস্ত লিখিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইতেছে বটে, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে 

না। এক্ষণে কি করি বল, সে যাহা হউক, চেষ্টা করি! দেখি 1 

এই বলিয়া তিনি বিলম্বে চিত্রথানি শেষ করিয়া মকরনকে 
দেখাইলেন। তাহাতে একটি শ্রোকও লিখিত হইস্াছিল। ্ 

চিত্র দেখিয়া মকরন্দ বলিয়! উঠিলেন,_-”্এতক্ষণে তোমার 

আসক্তির কারণ বুঝিলাম 1” 

তাহার পর কৌতুকসহকারে আবার বলিতে লাগিলেন,_-“চিত্র- 

থানি এত শীঘ্র অঙ্কিত হইয়া, আবার তাহাতে একটি শ্লোকও লিখিত 

হইয়াছে দেখিতেছি।” 
মকরন্দ সেই শ্লোকটি পড়িতে আরম্ভ করিলেন,_-“জগতে নবশশি- 

কলাপ্রভৃতি শ্বভাবন্থন্দর বিজয়ী বস্তু এবং মনের খআনন্দকর অন্ত 

পদার্থও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ভুবনে যে বিলোচনচন্ছ্রিকা আমার 

নয়নগোচর হইয়াছে, তাহাই আমার জন্মের মধ্যে একমাত্র মহোৎসব 1৮ 

সেই সময়ে মন্দীরিকা কল্হংসের অন্বেষণে আসিয়া তাহার পদ- 
চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তথায় উপস্থিত হইল এবং মাধব ও মকরন্দকে 

দেখিয়া কিছু লঙ্জিত লইয়। পড়িল ; পরে তাহাদের নিকটে আপিয়া 
প্রণাম করিল। মাধব ও মকরন্দ তাহাকে বদসিতে বলিলে, সে 

উপবেশন করিয়া কলহংসের নিকট চিত্রফলক চাহিল। কলহংসও 

“এই জও? বলিয়া ফলকখানি তাহার হস্তে দিল। 

চিত্র দেখিয়া মন্বারিক! বলিয়| উঠিল,--*কে এখানে কি নিমিত্ত 
মালতীকে আকিয়াছে ?” 

কলহংস উত্তর দিল,--প্যাহাকে মালতী যে নিমিত্ত আকিয়াছেন ।* 

শুনিয়া মন্দারিকা কহিল,--"সৌভাগাক্রমে বিধাতার নিন্মীণ- 
কৌশল সফল হইল ।৮ | 



৪৪৬ কবিকথা । 

মকরন্দ তখন বলিলেন,-_-“মন্নারিকে, তোমার প্রিয়জন চিত্রের 

কথা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য ?” 

«মহাভাগ) তাহাই বটে” বলিয়! মন্দারিক উত্তর দিল।” 

মকরন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“'মালতী মাধবকে পূর্বে 

কোথায় দেখিয়াছিলেন 1” 

মন্দারিকা কহিল,__“লবঙ্গিক বলে, বাতায়ন হইতে ।” 
তখন মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,__- “এতক্ষণে সমস্তই বুঝিলাম ) 

আমর] প্রীয়ই অমাত্যভবনের নিকটস্থ রাজপথে ভ্রমণ করিয়া! থাকি 

বটে।” 

তাহার পর মন্দারিকা বিদ্বায় চাহিয়া কহিল,-_-“মহাভাঁগ, অনুমতি 

করুন, এক্ষণে মদনদেবের এই সুচরিত প্রির়সথী লবঙ্গিকার নিকট গিয়! 

ব্যক্ত করি 1” 

এই বলিয়! সে চিত্রফলকথানি লইয়া তথ। হইতে চলিয়া! গেল। 

সেই সময়ে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হওয়ায় মকরন্দ মাধবকে লইয়া আশ্রমের 

দিকে অগ্রসর হইলেন । যাইতে যাইতে মাধব বলিতেছিলেন,_-“আমি 

মনে করিতেছি, শ্বেদবিন্ুর করণে এক্ষণে সেই মুগ্ধাক্ষীর সহচরীগণের 
প্রাতঃকালে লিখিত বিচিত্র কুস্কুমপত্ররেথা কপোঁলদেশ হইতে অপহ্যত 

হইতেছে ।” 

তখন ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছিল ; মাধব তাহ লক্ষ্য করিয়া বলিতে 

লাগিলেন,_:*“অহে সমীরণ, তুমি অর্ধবিকসিত কুন্দকুস্থমের ক্ষরিত ঘন 

মকরন্দগন্ধ বন করিয়া প্রথমে সেই বিক্ষিগুলোচনা ও অবনতাঙ্গীকে 

ঈষৎ আলিঙ্গন করিয়া পরে আমার প্রতি অঙ্গই স্পর্শ করিও।» 

মাধবকে এইরূপ দেখিয়া! মকরন্দ কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। 
তিনি তখন মনে মনে বলিতেছিলেন,-*“বিকারে দারুণ অন্তথাভাব 
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ঘটাইর। কঠোর করিজরে যেমন করিশিশুকে ব্যধিত করিয়া! তুলে, 
সেইরূপ হায়! অপ্রতিহবেগ মদনহতক কোমলকায় মাধবকে পীড়ন 

করিতেছে । এক্ষণে ভগবতী কামন্দকীই আমাদের আশ্রয়” 

মালতীর ধ্যানে মাধব তন্ময় হুইয়! উঠিয়াছিলেন ; তিনি মনে মনে 
বলিতে লাঁগিলেন,_-“বিকদিত মনোহর কনক-কমল-নিভ অন্ুরাগ- 

ভরে বক্রদৃষ্টিষুক্ত বদনে প্রিরতমাকে যেন পারে, সম্মুখে, পশ্চাতে, 

অন্তরে, বাহিরে, সর্বজ্রই নবনবরূপধারিণী দেখিতেছি ৷» 

তাহার পর তিনি মকরন্দবকে বলিয়া উঠিলেন,--“বযন্ত, এক্ষণে 
আমার কি এক মথনোগ্তত দেহদাহ প্রসারিত হইতেছে, প্রমোহে 

ইন্দ্িয়বৃত্তির তিরোভাব ঘটাইতেছে, প্রবল উৎকণায় আবন্তিত হইয়া হৃদয় 

অন্তরে জগিয়। উঠিতেছে, আবার তন্মন্নও হইয়। পড়িতেছে।» 

ক্রমে তাহার কামন্দকীর আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন । 

(২ 9) 

আশ্রমে আসিয়া মকরন্দ মদনোগ্ভানের সমস্ত বৃত্তান্ত কামন্দকীকে 

জানাইলেন। কামন্দকী যাহ! ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটয়াছে 
জানিয় গ্রীতি প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং মালতীর অবস্থার অনুসন্ধানের 

জন্য অবলোকিতাকে পাঠাইয়া দিলেন। অবলোকিতা অমাত্যভবনে 
আপিয়। সহচরীগণের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, মালতী লবঙ্গি- 
কাকে লইয়! এক নিজ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। 

মালতী তখন ক্রীড়াগৃহের 'অলিন্দে বসিয়াছিলেন । লবঙ্গিকা বকুল- 
মাল! হস্তে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে অন্ত পরিচারিকাগণের 

গমনও নিষিদ্ধ ছিল। কাতেই তাহারা যেমাধবের বিষয় আলাপন 
করিতেছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে লাগিল এবং মদনো. 



(টির 

৪৪৮ কবিকথা । 

দ্যানে উভয়ের পরম্পরদর্শনে মালতীর অনুরাগ ষে প্রবল হুইন্বা উঠে, 

তাহাও কাহার আবির্দিত ছিল ন1।” 

ওদিকে রাজ! নন্দনের জন্য মাঁলতীকে চাঁহিলে, অমাত্য উত্তর 

দিয়াছিলেন যে, নিজ কন্তার “প্রতি মহারাজেরই সম্পূর্ণ প্রভূত্ব ; 
এরূপ স্থলে ভগবতী কামন্দকীরই প্রভাব কার্যযসিদ্ধির একমাত্র উপায় 

বলিয়া! সহচরীগণ আলোচনা করিতে থাকে । অবলোকিত! কামন্দ- 

কীকে গিয়া সমস্ত কথা জানাইলে, তিনি আবার ত্তীছাকে লইয়া 

মালতীর নিকট অগ্রসর হইলেন । 

মালতী লবঙ্গিকার জন্য উৎকন্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

বকুলমালাভন্তে লবঙ্গিকাকে আসিতে দেখিয়া! তাহার উৎ্কঠা! আরও 

বাড়িয়। উঠিল। মালতী লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__"তুমি 
পুষ্পচয়নচ্ছলে তীহার নিকট গমন করিলে, তাহার পর কি ঘটিল বল।” 

লবঙ্গিক! উত্তর দিল,_-“তাতার পর সেই মহান্ছুভব বকুল-মালাগাছি 

'আমার হন্ডে প্রদান করিলেন ।”? 

এই বলিয়। সে মালাগাছি মালতীকে দ্িল। মালা লইয়। মালতী 

সহর্ষে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন,--*“ইহার এক পার্থের রচনা 

যেন তত ভাল হয় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে ।» 
লবঙ্গিক! কহিল,--“তাহাতে তুমিই অপরাধিনী 1৮: 

মালতী তাঁহার অপরাধ কিসের জিজ্ঞাঁসা করিলে, লবঙ্গিকা বলিয়া 

উঠিল,-_.”সেই দুর্বাদলস্তামল যুবাঁটিকে তুমিই ত ব্যাকুল করিয়া 
তুলিয়াছিলে ।” 

শুনিয়া মালতী কহিলেন,_-“সখি লবঙ্গিকে, তৃমি ত বেশ আশ্বাস 

দিতে শিখিয়াছ দেখিতেছি । ূ 

লাবঙ্জিকা উত্তর দিল,--«আমি আর কি আশ্বাস দিতেছি! তবে বলি 
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গুন। যখন মন্দ মারুতে কম্পিত প্রফুল্লপদ্ধমের গ্তায় নয়ন ছুইটি 

আরব্ধ বকুলমালা রচনাচ্ছলে সংযমাবলম্বনে প্রযত্বসহকারে বিস্তৃত এবং 

কামদেষের শরাসনলীলার অনুকারিণী চঞ্চল! ভ্রলতা পুনঃ পুনঃ বিশ্ম- 

স্তিমিত দীর্ঘ অপাঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া তোমার প্রতি তিনি চতুর- 

ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা কি তুমি প্রত্যক্ষ 
কর নাই ?” 

মালতী তখন লবঙ্গকাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,_-”কিস্ত 

সথি, সেই ক্ষণসন্নিহিত জনের উহ1 কি ম্বাভাবিক বিলাস এবং 

তাহাতেই কি আমর! প্রতারিত হুইলাম, কিংবা তুমি যাহা মনে 

করিতেছ, ইহার কোন্টি প্রকৃত, তাহ! ত স্থির করিতে পারিতেছি না ।” 

হাসিতে হাসিতে একটু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া লবঙ্গিক 

বলিয়া! উঠিল,--*তোমাকেও যে তখন বিন! সঙ্গীতে স্বভাবে নাচাইয়া 

তুলিয়াছিল।* 

মালতী লজ্জিত হইয়! হাদিতে হাসিতে বলিলেন, “আচ্ছা বেশ, 

তাহার পর কি হইল, বল 1, 

লবঙ্গকা বলিতে আরম্ভ করিপ,-*“অবশেষে বাত্রাতঙ্গে বিপুল 

জনতার মধ্যে তিনি মিশিয়! গেলে, আমি মন্দারিকার গৃছে আসিলাম । 

প্রভাতে তাহারই হস্তে চিত্রফগকথানি অর্পণ কর! হইয়াছিল ।” 

মালতী “ক নিমিত্ত, জিজ্ঞাসা করিলে, লবঙ্গিকা বলিতে লাগিল,-- 

মন্দারিকার প্রতি মাধবের অনুচর কলহুংসের অন্ুরাগ-সঞ্চার হইয়াছে ঃ 
মন্দারিক তাহাকে চিত্রখানি দেখাইবে বলিয়া তাহার হন্তে চিত্রফলক 

দিয়াছিলাম ) এক্ষণে আবার তাঁহার নিকট প্রিয়সংবাদও পাইলাম ।৮ 

মালতী সানন্দে মনে মনে বলিতেছিলেন,__প্তাহ! হইলে নিশ্চয়ই 
কলহুংস প্রভূকে ছবিখানি দেখাইয়াছে।” 

২৯ 
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তাহার পর তিনি লবঙ্গিকাকে কহিলেন, _-"সখি, তোমার প্রিয় 

ংবাদটি কি বল।” 

লবন্গিকা তখন বলিয়া উঠিল, প্ছুপ্রভ মনোরথের আবেশে দুঃসহ 

কষ্টে দঞ্চচিত্ত সেই সন্তাঁপকারী ও সম্তাপিতের গণধাত্র নির্বাপক তোমার 

চিত্রথানি গবলোকন কর 1” 

এই বলিয়া লবজিক্গ। (িত্রফলক দেখাইতে লাগিল । 

হর্ষোৎফুল্প-চিত্তে চিত্রথানি দেখিতে দেখিতে মালতী বলিতে 

আরম্ভ করিলেন,--এহায় ! এখনও পর্য্যন্ত আমার হৃদয় গ্মাশ্বস্ত হছই- 

তেছে ন) এক্সপ আশ্বসকেও প্রভারণা বোধ করিতেছে । আবার ষে 

ইহাতে লিখিত অক্ষরও দেখিতেছি।” 
এই বলিয়! টনি মাধবের রচিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন । তাহার 

পর আবার বলিতে লাগিলেন,-“মহাভাগ, আপনার রচনমাধুরী নিজ- 

মুত্তির অন্ুর্ূপই বটে, আপনার দর্শন দৃষ্টিকালে মনোহর, কিন্ত 
পরিণামে সুদীর্ঘ সন্তাসে নিনারণ হইয়া উঠে। যাহার! আপনাকে 

দেখে নাই, বা দেখিয়। চিত্তসংষম করিতে পারে সেই নারীগণই ধন্য |» 

তখন লবঙ্গিকা কহিল,_-“সখি, ইহাতেও কি তোমার আশ্বাস 

হইতেছে না ?” 

মালতী উত্তর দরিয়া কহিলেন,--প্কিসেই বা হইবে ?% 

লবঙ্গিক আবার বলিতে লাগিল,--প্ধাহার জন্ত তুমি নবমালিকা- 
কুনুমকোমগ1 হইয়া ও ছিন্নবৃন্ত অশোকপল্লবের স্তায় হৃদয়টি ধারণ করিয়!, 

মদন্তাপে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছ, ভগবান্ মন্মথ তাঁহাকে ও 

দুঃসহসস্তাপে দগ্ধ করিতেছেন ।” ৃ 

সে কথায় মালতী বলিয়! উঠিলেন,--“সথি, এক্ষণে মেই মহান্ু- 
ভবের কুশল হউক; আমার কিন্তু আশ্বাস সুছুর্নভ হ্ইয়াই রহিল ? 
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বিশেষতঃ আদ্দ মথনকর মনোরাগ তীব্র বিষের মত অবিরত পরিব্যাপ্ু 

হইয়া পড়িতেছে 7 উদ্দীপিত নিধুম পাবকের স্তায় প্রজলিত হইতেছে 

এবং গুরুতর জ্বরের ন্যায় সর্বাঙগ পীড়ন করিতেছে। পিতা, মাত৷ 

কিংবা তুমিও আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেছ না।* 

এই বঙ্গিয়া তিনি অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন। তখন লবঙ্গিকা 

কহিল, *সজ্জন-দমাগম এই রূপই ঘটাইয়। থাকে ; প্রত্যঙ্ষে তাহা অশেষ 

সথ জন্মায় বটে, কিন্তু পরোক্ষে ছুংসহ ছুঃখই উৎপাদন করে । আবার 

বাতায়ন হইতে ধ'হার ক্ষণমাব্রদর্শনে পুর্ণচন্দ্রকেও অগ্নিসম বোধ করিয়া, 

নিদারুণ মদনব্যথায় তোমার জীবনসংশয় শরীরাবস্থা ঘটয়াছে, তাহাকে 
বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তুমি যে আজ সন্তাপিত হুইয়া উঠিবে, 
তাহাতে কি আর বর্িব? তবে এইমাত্র জানি যে, পরস্পরের গাঢ়ানু- 

রাগের এন্ুব্ূপ মহানুভব প্রিয়জনের সমাগম জীবলোকের পক্ষে ছুল্পভ 

মনোরথের শ্লাঘনীয় ফলন্বরূপ 1% 

মালতী উত্তর করিলেন,_-“সথি, মালতীর জীবনই তোমার অতি 

প্রিয়; তাহ এবপ সাহসবাক্য প্রয়োগ করিতেছ$ তুমি যাও; অথবা তোমার 

ফোষ কি? আমিই তাহাকে বারংবার দেখিতে দেখিতে অতি কষ্টে নিজ 

হৃদয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, লঙ্জ। ও বিনয় বিসজ্জন দিপ্না অপরাধিনী 

হইয়া উঠিগ্লাছি। তবুও প্রিয়সখি ! প্রতিরাত্রি গগনে পুর্ণচন্দ্র প্রজ্ঘলিত 

হউক,--মদনও দগ্ধ করিতে থাকুক,_মরণের পর তাহার! আর কি 

করিবে? আমার শ্লীঘ্য পিতা, নির্মলকুলপ্রস্থতা জননী ও অকলম্ক 

কুলই প্রিয় ) হৃদয়স্থ সেই জন অথব! এ জীবন কিছুই নহে |” 

এই কথা বাধতে বলিতে অশ্রপ্রবাহে তাহার শরীর প্লাবিত হুইয় 

উঠিল। মালতীর অবস্থা দেখিয়া, লবঙ্গিক উদ্বিগ্ন হইয়। পড়িল) সে 

কি উপাঁর স্থির করিবে, মনে মনে তাহাই চিত্ত করিতে লাগিল। 



৪৫২ কবিকথা। 

এই সময় প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, মালতীকে দেখিবার 

নিমিত্ত ভগবতী কামন্দকী উপস্থিত হইয়াছেন । মালতী ও লবঙ্গিকা 

তাহাকে অবিলম্বে পাঠাইয়! দিবার কথ! ববিলেন। প্রতীহারী 
কামন্দকীকে তাহা জানাইবার জন্য গমন করিলে, মালতী চিত্রফলক- 

খানি গোপন করিরার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । লবঙ্গিক মনে করিল, 

ইহ ভালই হইল । 

কামন্দকী প্রতীহারীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া, অবলোকিতার 

সহিত মালতীর নিকট অগ্রপর হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি বলিতে- 

ছিলেন, “সাধু, সথে ভূরিবন্্, সাধু! নিজ কন্তার প্রতি মহারাজেরই 
প্রভুত্ব ; এই উত্তরে উভয্ন লোকেরই অবিরুদ্ধ আচরণ কর! হইয়াছে। 

আবার আজ মদনোদ্যানের বৃত্বাস্তে ভগবান্ বিধাতারও অনুকূলত। 

জান! যাইতেছে। বকুলমাল!, চিত্রফলকাদর ব্যাপারে অদ্ভুত আনন্দ" 

রসে উল্লদিত করিয়া তুলিতেছে। পরস্পরের অন্ুরাগই বিবাহ্কার্ষ্যে 
পরম মঙগলসাধন করে। মহধি অঙ্গিরা বলিয়াছেন,যে নারীতে মন 

ও চক্ষুর আসক্তি জন্মে, তাহাতে অভ্যুদয়ের সঞ্চার হয়|? 

অবলোকিতার দৃষ্টি তখন মালতীর উপর নিপতিত হইতেছিল। 

কাষন্দকীও তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,_-"অত্যস্ত 

ক্ষীণালী, সরম কদলীগর্ভের মত কোমলা এবং চন্দ্রের কলামাত্রশেষ 

মুততির স্তায় নেত্রোৎসবকরী কল্যাণী মালতী বিরহ-বিধুরাবন্থায় আমািগের 
চিত আনন্দিত করিতেছে; আবার কম্পিত করিক্সাও তুণিতেছে। 
আহা, পাও ও রুক্ষ কপোলে তৃধিত মুখখানিতে তাহাকে কতই 
মনোহর বোধ হইতেছে; অথবা রমণীরজন্ম জনে ললিত মদনবিধি পরিভ্রমণ 

করিয়। বিজয় লাঁভই করিম! থাকে ( মালতী সর্বদাই মনে মনে প্রিষ্ক- 

সমাগম অনুভব করিতেছে । কারণ, নীবীবন্ধের স্মলন। অধরস্পন্থন, 
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ভুজলতার শিথিলতা, ম্বেদোদগম, মন্ণ মধুর বক্র, দ্গিগ্ধ ও মুগ্ধ চক্ষু, 
গাত্রস্তস্ত, অবিরত বক্ষঃকম্প, গণুস্থলে পুলকপঞ্চার, মুচ্ছনা আবার 

পরক্ষণেই চেতনা প্রভৃতিতে তাহাই পরিলক্ষিত হইতেছে ।” 
মালতী সত্য সত্যই মাধবের ধ্যানে তন্মন্ন হুইয়! উঠিক়াছিলেন। 

কামন্দকী তাহাদের নিকটে পঁছছিলে, মালতী প্রথমে তাহাকে লক্ষ্য 

করিতে পারেন নাই। লবঙ্গিকা তাছার গাব্রচালন করিলে, মালতী 
কামন্দকীকে দেখিয়া উঠি! দড়াইলেন এবং “ভগবতি, বন্দনা! করি 
বলিয়া অতিবাদন করিলেন। কামন্দকী আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,-_ 

"মহাভাগে, আভমত ফলভাজন হও ।% 

লবঙ্গিক তাহাকে আসন প্রদান করিয়া উপবেশন করিতে বলিল। 

তাহার পর সকলে উপবেশন করিয়া! আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মালতী কামন্দকীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিয়! “এক প্রকার কুশল বটে” বলিয়। উত্তর দিলেন। 

লবল্গিকা তথন মনে মনে বলিতেছিল,--“ইহা! নিশ্চয়ই কপট- 

নাটকের প্রস্তাবন! |” | 

তাহার পর সে বলিয়া! উঠিল,__প্বাপ্পভরে স্তম্ভিত ও মন্থরকণ হইতে 

দীর্ঘশ্বাসের সহিত নির্গত ভগবতীর বন যেন অন্তরূপ বোধ হুইতেছে। 

তাই বণিতোছ, আপনার উদ্বেগের কারণটি কি, জানিতে ইচ্ছা! 

করি |” পু 

কামন্দকী কহিলেন১--প্তাহার পরিচয় আমাদের চীরচীবর-ধারণের 

উপযোগী নহে ।» 

লাবঙ্গিক! “তাহা! কিরূপ” আবার নিজ্ঞাসা করিলে, কামন্দকী বলিতে 
লাগিলেন,_-“তুমি কি জান ন!, মদনের বিজজ্বী আমুধন্বরূপ নৈসণিক 

বিলাসের আধার আমাদের এই মালতী অনুচিত বরে সমপিত হওয়ায় 



৪৫৪ কবিকথা । 

যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সকল গুণই বিফল করিয়া 
তুলিতেছে।” 

সে কথায় মালতীর তার্বান্তর উপস্থিত হইল । লবঙ্গিক বলিতে 
লাগিল,__“সত্য বটে, রাজার অন্থরোধে নন্দনকে মালতীনমর্পণের ইচ্ছ! 
করায় সকলে অমাতাকে নিন্দা করিতেছে» 

মালতী মনে মনে বলিতেছিলেন, -«তবে কি পিতা আমাকে রাজার 
উপহারসামগ্রী করিয়া ঠুলিলেন 1” 

কামন্দকী আবার বলিতে লাগিলেন,_-“ইহা আশ্চর্য বটে যে, 
অমাত্য গুণের অপেক্ষা না করিয়াই এই কার্যে প্রহুত্ হইলেন; অথবা 

কুটিল-নীতি-বিশারদগপের কপত্যন্সেহ কোথায়? কন্তাদাদ নৃপতির 
নম্দঘচিব নন্দন আমার মিত্র হইবে, এই অভিপ্রাঙ্স শি ইভাঁতে আর 

কি পকাশ পাইতে পারে ?* 

সে কথায় মালতী মনে মনে বণিতেছিলেন,.--"তাঁচা ভহলে পাজার 
আরাধনাই পিতার প্রধাঁন কার্য দেধিতেছি, -যালত্রী তাহার নিকট 
কিছুই নকে ?” , 

কামন্দকীর কথার উত্তর দিয়! লবঙন্গিক। কতিল,_"ভগবতী যাহা 
আন্ত করিতেছেন, তাহাই সত্য বটে) তাহা ন হচপে সেই কুরূপ 
অতিক্রান্তযৌবন বরটাক্প কন্টাানের বিষয় অনাত্য একবারও বিচার 
করিয়া দেখিজেন ন। 1” 

মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_-“হাঁ্, আমি হত হইলাম! 

এ মনাভাগিনীর ভাগ্যে অনর্থ-বস্রপাতই উপস্থিত হইল 1” 

লবগ্গিক কিছু ব্যাকুল হুইয়! পড়িল। সে আবার কামন্দকীকে 
বলিয়া উঠিল,__“ভগবতি, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া এই জীবিতমরণ হইতে 
প্রিরসখীকে রক্ষা করুন। ইহাকে আপনর কন্তা। বলিয়াই জানিবেন।৮ 



মাঁলতীমাধব । ৪৫৫ 

সে কথায় কামন্দকী কহিলেন,--ণ্অগ্ি সরলে, আমার ক্ষমভায় কি 

হইবে? পিতা ও দৈব প্রায়ই কুমারীদিগের প্রভূ হইয়! থাকেন। 

তবে ষে শরুস্তলার দুষ্যস্তে, উব্বশীর পুরুরবার এবং বাঁসবদত্তীর পিতৃ- 

নির্দিষ্ট বর সঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিঠা উদদ্ননে আত্মসমর্পণ শুনিতে পাওয়া! 

বায়, তাহা সাহসের কথাই বলিতে হইবে । এরূপ কার্ষেয উপদেশ দেওয়া 

উচিত নহে। কাজেই অমাত্য কার্যাগীরবে রাজার প্রিপ্নন্ুহৃৎ সচিবকে 

কন্তাদান কারয়া সুখা হটন! মালতীও সেই বিক্ধপ বরের হস্তগত 

হইয়া রাহুগ্রন্তা বিমল! শশিকলার স্ায় অবস্থিত্ি করুক |” 

মালতী মনে যনে বলিতে লাগিলেন,--প্হা! পি৬ঃ, তুমি9 আনার প্রতি 

এরূপ হইলে? হায়! €ভাগতৃষ্জা তোমাকেও পরাজয় করিল 1 

কামন্দকীর বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অবলোকিতা তাহাকে মাধবের 

অস্ুস্থতার কথা ম্মরণ করাইয়া দিলেন । পরিব্রাজিক। তখন মালতীর 

নিকট বিদায় চাহিয়! যাইতে উদ্ভত হইলেন । 

লখ্গ্গিকা মালতীকে গোপনে কহিল,--«এই সময়ে ভগবতার নিকট 

হইতে সেই মহানুন্বের পরিচয়টি জানিয়া ই |” 

মালতী উত্তর দিজেনঃ-“আমারও তাহাতে অত্যন্ত কৌতুহল 

জন্মিতেছে ॥& 

তথন লবঙ্গিকা কাঁমনাকীকে জিও্াস! করিল,_“ভগবাত ! ষে 

মাধবের জন্য আপনি সর্বদ1 স্নেহসিক্ত হইব! থাকেন, তিনি কে, জানিতে 

ইচছ! করি ৮ 

কামক্ককী উত্তর দিলেন,--এক্ষণে সে অপ্রাসঙ্গিক ও ন্ুদীর্থ 

কথার উল্লেখের অবসর নাই ।, 

লবঙ্গিক? তাহাতে নিরস্ত না হইন্ পরিব্রাজিকাকে বলিতে লাগিল,__ 

“তাহা হইলেও সে কথা বলিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে হইবে” 



৪৫৬ কবিকথা। 

কামন্দকী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, __-“বিদর্ভরাজের সর্বমন্ত্ি 

শ্রেষ্ঠ দেবরাত নামে অমাত্য আছেন । ভূবনে তীহার পুণ্য ও মহিমার 
ভূলন! নাই ৷ তিনি অমাত্য ভূরিবন্থুর সতীর্ঘ; দেবরাত কে এবং কিরূপ 

ব্যক্তি, ভূরিবন্থ তাহাঁও বিলক্ষণ জানেন। অথব! বাহাদের শুত্রষশে 

দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, যাহার! প্রবল পুণ্যপরিণামের স্থলস্বরূপ, অগাধ" 

মহিমায় পরিপূর্ণ, মঙ্গলের কেতনসম, ভুবনে তাহাদের স্তায় লোকের 

উৎপত্তি বিরল বলিয়াই বোধ হয়” 

কামন্দকীর কথা শুনিক্! মালতী লবঙ্গিকাকে কহিলেন,--“ সখি, 
ভগবতী ধাহার নাম করিতেছেন, পিত। সর্বদ! তাহাকে শ্বরণ করেন।”? 

লবঙ্গিক! উত্তর দিল---.প্রাচীনেরাও বলির থাকেন যে, তাহার ছুই- 

জনে এক স্থানেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন ।” 

তাহার পর কামন্দকী আধার বলিতে লাগিলেন,--*সেই দেবরাতরূপ 

উদয়গিরি হইতে প্রস্ফুরিত, গুপদ্যতিতে সুন্দর, সব্বকলায় বিভূষিত, 

লোক-লোচনের মহোৎসব-কারণ একই বাঁলচন্দ্র উদ্দিত হইয়াছে,।” 
লবঙ্গিক1 তাহাকেই মাধব স্থির করিয়! গোপনে মালতীকে জানাইল । 

কামন্দকীও নিজ কথাশেষ করিয়া বলিলেন,--ণসেই বিদ্ভানিধি 

দেবরাত-তনয় শিশু হইলেও ভবন হইতে বিনির্গত হইয়া! এক্ষণে এখানে 

আসিয়াছেন। তাহার বদনথানি শরতের পুর্ণ শশধরের স্তায় মনোহর? তাই 

তাহাকে দেখিবার জন্য যখন পুরনুন্দরীগণ উন্মাদ-তরল কটাক্ষ নিক্ষেপ 

করেন, তখন বোঁধ হয়, যেন নগরীর বাতায়নগুলি কুবলয়স্দামে বিভূষিত 
হুইয়! উঠে। অমাত্য-তনম্ন এখানে বালস্ুহৎ মকরন্দের সাহত স্তারশান্ত্ 

অধ্যয়ন করিতেছেন। তাহছারই নাম মাধব 1 
তাছ!৷ শুনিয়া মালতী আনন্দসহকারে চুপে চুপে লবঙ্গিকাকে 

কহিলেন,--“সখি, শুনিলে ত 1 



মালতীমাঁরব। ৪৫৭ 

লবঙ্গিকা উত্তর দিয়া কহিল,-”মহোদধি ভিন্ন আর কোথায় পারি- 

জাতের উৎপত্তি হইতে পারে ?” 

সহুস। চারিদিক হইতে শঙ্খধবনি উখিত হইয়া! সন্ধ্যাসমাগম জ্ঞাপন 

“করিল। সেই সান্ধ্য শঙ্খরাব প্রথমে ক্রীড়াজনিত পরিশ্রমে আনীত চক্রবাক- 

মিথুনের নিদ্রীভঙ্গ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার, করিয়া, রাজভবনের নিবিড় নিকুঞ্জে 
প্রতিধবনিত হইর়1 গভভীরভাব ধারণ করিল; পরে প্রবগগবেগে আকাশ- 

তলে প্রসারিত হইতে লাগিল। বেল! অতিক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া 

কামন্দকী বিদায় লইয়। উত্থিত হইলেন । 

মালতী চুপে চুপে বলিতেছিলেন,--“হায় ! সত্য সত্যই কি পিতা 

আমাকে রাঁজার উপহারসামগ্রী করিয়া তুলিলেন! বাক্জারাধনাই তাহার 
প্রধান কার্ধ্য হইল! মালতী কি কিছুই নহে! হা পিতঃ, তুমিও আমার প্রতি 

এইকপ হইলে! ভোগতৃষ্। তোমাকেও পরাজিত করিল! সে মহাভাগ ত 

মহাকুলপ্রস্থত। প্রিয়সী কি সুন্দর কথাই বলিয়াছে, মহোদধি ভিন্ন 

আর কোথায় পারিজাতের উৎপত্তি হইতে পারে? আবার কি 

তাহাকে দেখিতে পাইব ?” 

তাহার পরে সকলে যাইতে উদ্ভত হইলে, লবঙ্গিক! পথ দেখাইয়া 

লইয়া চলিল। গমনকালে কামন্দকী,গোপনে অবলোকিতাকে বলিতে 

লাগিলেন।_-"আমার উদ্বাপীনভাবে মালতীর নিকট দুতীকার্যযসাধন 
ভালই হইয়াছে; ইহাতে আমার ভার কতকট! লঘু হইয়! গেল। আমি 
মালতীর বরে ঘ্েসধার করিয়াছি ও পিতার প্রতি অনাস্থা! জন্মাইপ্লাছি। 

পুরাবৃত্তের উদ্দাহরণে কাধ্যণপদ্ধতিও বলা হইয়াছে, প্রসঙ্গ ক্রমে 

বদ মাধবের বংশ ও গুপের মহিমাকীর্তনের ত্রট হয় নাই। এক্ষণে 

ইছাদের সমাগম বিধাতার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে ।” 
পরে সকলে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। 



৪৫৮ কবিকথ!॥ 

( ৩ ) 

ফাল্তুন মাস, কৃষ্ণা চতুর্দিশী। দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনার 

জন্য পুবনারীগণ শঙ্কর-মন্দিরে আগমন কারয়াছেন ) মাল" ও মাতার 

সহিঃ লবঙ্গিকাকে লইয়া! তথায় আসিয়াছেন ; কামন্দকীও মন্দিরে 

উপাস্থত !ছলেন। পরিব্রাজিকা এক্ষণে আর মালত'কে পরিত্যাগ 
করতে পারেন না; তাহার ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের বেলাও আতক্রম করিতে 

হয়; অনেকক্ষণ পর্যান্ত তিনি মালতীর অন্ুবর্তন করেন। আজে 

তিনি শঙ্কর মন্দিরে আসিবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? 

মানবে আসিফকাও কামন্দকী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আর 

একবার মাল-হী-মাধবের পরম্পর-দর্শনের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

মন্দিরের নিকট সুকুমার নামে এক উদ্ভান ছিল?) শঙ্করের অঙ্চনার 

জন্য মালাকে স্বহন্তে পুষ্পচ়নের ছলে তিনি উদ্যানমধ্যে লইয়। 

গেলেন। ওদিকে অবলোকিতাকে মাধবের নিকট পাঠাইয়! 'গ্ভানে 

আমিচে বলিলেন এবং কুজক-নিকুঞ্জপধ্যন্ত বিস্তৃত সক্তাশোকবনে 

তাহাকে অবূস্থতি করিবার জন্ত 'টপদেশ দিস! পাঠাইলেন। 

পরিবাজিকার আদেশে বুদ্ধরক্ষিতাও নন্দনের ভগিনী মদয়গ্িকার 

নিকট মঞ্ন্দের পরিচয় দিয়া, তাহাকে “এরূপ স্রেপ? বলি এতদূর 

গর্যস্ত পরোক্ষ অন্নশাগের সঞ্চার ফদেন 'য, মকরন্দকে প্রত্যক্ষ করাই 

অবশেষ দদয়ন্তিকার এব মাত্র মলোরথ হইয়া! উঠে । 

মদদ্তকাও শঙ্কর-মন্দিরে গিক্লাছিলেন এবং বুদ্ধরক্ষিতাকে তথায় 

ঘ:ইভে বন:ণ কিয়! পাঠান। মন্দির-পথে বুদ্ধরক্ষিতার সহিত থ্অব- 

লোনি চাঁর দেখা হইল । উভয়ে তখন মালতী-মাধব ও মকরন্দ মদয়স্তি- 

কার (বিষয় ম্মালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদের মিলনের 
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জন্ত কামন্দকীর আগ্রহের কথাও নালে!চন। করিতে লাগিলেন । অব- 

শেষে তাহারা আপন আপন কার্ষ্ চলিয়া গেলেন। 

উদ্যানে যাইতে যাইতে কামন্দকী বলিতেছিলেন,---«এই কম্দিনের 

মধ্যেই আমার বিভিত সেই সেই উপায়ে বিনয়নআর। মালতী ও আমাকে সখীর 

হ্তায় বিশ্বাস করিছে আরস্ত করিয়াছে। এখন সে আমার বিয়োগে 

অন্কমনস্ক হইয়! উঠে, নিকটে থাকলে প্রসন্না হয়, আমার সহিত নিজ্জনে 

থাকিতে ভালবাসে, প্রীতিসহকারে কথার উত্তর দেয়, দর্ববদ| অন্ু- 

বর্তন করে এবং গমনসময়ে বাছুপাশে কঠবেই্টন করিয়া বারংবার 

পথরোধ করিতে থাকে ; অবশেষে নিব্য দিয়! প্রণাম করিস়্া শীঘ্রই 

ফিরিয়া আদিতে বলে। প্রসঙ্গরূমে শকুস্তলাদির কথা উঠিলে, 
তাহা শুনিয়া আমার অঙ্কে নিজ অঙ্গটি ঢালিয়া দেয় এবং অনেক- 

ক্ষণ পর্যাস্ত চিন্তায় স্তিমিত প্রা হইয়া থাকে । আশার পক্ষে এক্ষণে 

এই পর্যাস্তই যথেষ্ট । সেযাহ হউক, আজ মাঁধবের সমক্ষেই কার্যারস্ত 

করিতে হইবে ।* 

মালতী ও লবঙ্গিকা পরিব্রাজিকার পশ্চাৎ পশ্চা 'আদিতেছেন । 

তিনি তাহাদিগকে আপনার নিকটে আসিতে আহ্বান করিলেন । 

আসিতে আসিতে মালভী মনে মনে বলিতেছিলেন,--“ভায় ! সত্য 

সত্যই কি পিতা আমাকে রাজার উপহার-সামগ্রী করিয়া তুলিলেন? 

রাজারাধনাই ততীাশ্ার প্রধান কার্ধ্য হইল? মালতীকি কিছুই নহে? 
হ! পিতঃ, তুমিও আমার প্রতি এরূপ হইলে? ভোগতৃষ্ণ তোমাকেও 

পরাজিত করিল! সে মহাভাগ ত মহাকুলপ্রস্থন, প্রিয়সধী কি সুন্দর 

কথাই বলিয়াছে,”-মছোদধি তিন্ন আর কোথায় পারিজাতের উৎপত্তি 

হইতে পারে? আবার কি তাহাকে দেখিতে পাইব ?” 

তখন উদ্ভানমধ্যে মলয়-মারুত প্রবাহিত হইতেছিল ; মধুর মকরনের 



৪৬৩ কবিকথা । 

সিক্ত মঞ্জরীনকল কবলিত করিয়া! কোঁকিলকুল কোলাহল তুলিতেছিল ; 
তাহাতে আকুলিত হইয়া চঞ্চল অলিদ্দল সহকারশাখা হইতে উাড়য়। 
বিকসিত চম্পকসকল বিদলিত করিতে লাগিল। বিমর্দিত চম্পকরাশি 

হইতে উত্খিত অধিবাসে সমীরণ শীতল ও সুরভি হইয়া উঠিল। 

মরালগামিনী মালতী নম্র উক্ুভরে ্খলিতচরণে অগ্রসর হুই- 

তেছিলেন। পাদক্ষেপে সঞ্জাত সুধাবিন্দুর স্যায় স্মেদশীকরে তাহার 
মুগ্ধ মুখচন্ত্রথানি উজ্জ্বল দেখাইতেছিল ; শীতল ও সুরভি সমীরণ তাহাকে 

আলিঙ্গন কারুর! যেন অঙ্গে চন্দনরদ ঢালির়া! দিতে আরম্ভ করিল। 

লবঙ্গিক। মালতীকে তাহাই বলিতেছিল। 

সেই সময় মাধবও তাহাদের নিকট আসিলেন এবং প্রথমেই 
পরিব্রাজিকাকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি বলিয়া! উঠিলেন,--" 

“এই যে ভগবতী এনে আসিয। পড়িয়াছেন। প্রিক্পতমার “পুর্বে 

তাহার আবির্ভাবে বৃটির অগ্নে ক্ষণপ্রভার 'উদয়ে নিদাঘতর্ত' মমুর- 
যুবার গ্ায় সন্তাপদগ্ধ আমার অস্তঃকরণটি উচ্ছসিত হুইয়। উঠিল |” 

তাছার পর ' স্বালতী ও লবঙ্গিকার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইলে, 

মাধব বলিতে লাঙ্গিলেন,--“'সৌভাগ্যক্রমে প্রিয়তমা ও তাহার প্রিয়" 
সথীকে উপস্থিত দেখিতেছি। কি আশ্চধ্য ! পদ্মাক্ষীর অমল বদনেন্দুর 
নয়িধানে আমার, মন যুহুন্মুছিঃ জড়তা আচ্ছন্ন হওয়ায়, চন্দ্রোদয়ে 

পর্বতাস্থত বিশুদ্ধ চত্জ্রকাস্তমণির হ্যায় দ্রব হইয়া পড়িতেছে। প্রিয় 

তমাঞ্কে এক্ষণে রমণীয়ই বোধ .হুইতেছে। নি্পীড়িত চম্পকমালার 
তায় তাহার আবিল অলস অঙ্গলতিক1 দেখিয়া অনুরাগানল জলিয়া 
উঠিতেছে, হৃদয় উন্মত্ত হুইয়! পড়িতেছে, চক্ষুও কৃতার্থ হইতেছে ।» 

সেই সময়ে মালভী লবঙ্গিকাকে বলিতেছিলেন,-_ “সখি, এস, এই 

কুজক-নিকুঞ্জে কুন্ুম চয়ন করি ।৮ * 
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সে কথা শুনিয়। মাঁধবের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । মাধব আর 
কখনও মালতীর কথ৷ গুনেন নাই ; তাই তিনি দ্বলিতে লাগিলেন,-. 

“প্রিয়তমার কথা এই প্রথমে শুনিয়া সর্বাঙ্গে পুলক-সঞচার হওয়ায়, 
আমাকে যেন মেঘরাজি হইতে নিপতিত নব-বারিধারার সেকে ক্ষণ- 

বন্ধকোঁরক কদম্বতরুর ন্তায় করিয়। তুলিল 1” 

মালতীর কথায় লবঙ্গিকা ক্িল,--“এস সখি, তাহাই করা যাঁউক।” 
তাহার পর উভয়ে পুষ্পচপননে রত হইলেন । এই সমস্ত কামন্দকীর 

উপদেশ-কৌশল বুঝিয়! মাধব যাঁর পর নাই আশ্চর্য্য অন্কুতব করিতে 

লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ পর্য্স্ত সেখানে পুষ্পচয়ন করিয়। মালতী লবঙ্গিকাকে 
কহিলেন,__-“চল সবি, অন্ত দিকে যাই?” 

কামন্দকী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আর 
কুন্ুম-চয়নে প্রয়োজন নাই, ক্ষান্ত হও) তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত ' হইয়া: 
দেখিতেছি; পরিশ্রমে তোমার কথ! শবলিত হইয়া পড়িতেছে ? সর্ববাঙ্গ 

শিথিল্পপ্রায় হইতেছে, মুখচন্দ্রে উজ্জ্বল স্মেদবিন্ধু প্রকাশ পাইতেছে 
এবং নয়নযুগলও মুকুলিত্ হুইঙ্জ উঠিতেছে। , হনে হয়, প্রিয়জনকে 
জঅথব! প্রিয়জনের দর্শনের তুল্য অবস্থা! তোমার 'টিয়াছে।” 

সে কথায় মালতী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া: পড়িলেন $ কিন্ত লবঙ্গিক 

বলয়! উঠিল,__“ভগবতী যথার্থ আজ্ঞাই করিযীছেন।*- 
মাধবও বলিতেছিলেন,--“ভগবতীর পরিছাটি মনোগত ও মনো- 

হর বটে ।”? 

পরিব্রাজিক৷ আবার কহিলেন,--“'এখন এখানে বস, আমি একটি 

গল্প শুনাইতে ইচ্ছা! করিতেছি।” .. 

তাহার পর সকলে উপবেশন করিলে, কামন্দকী মালতীর চিবুক 
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ল্গর্শ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,-*শুন নুভগে, গল্পটি বড়ই 
বিচিত্র ।৮ 

মালতী অবহিত হইয়া! শুনিতে লাগিলেন। পরিক্রাজি কাও 

আরম্ভ করিলেন,--“আমি একদিন গ্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলাম যে, মাধব 

নামে একটি কুমার তোমার মত আমার হৃদয়ের দ্বিতীয় বন্ধন | 

লবঙ্জিকা বলি”,-_-ই, মনে হইতেছে বটে ।”* 

কামন্দকী কহিলেন,_“তিনি মদনোগ্যানযাত্রার দিন হইতে অত্যন্ত 

বিমন! ছইয়। শরীরতাপের পরবশ হুইয়। পড়িয়াছেন ,তাই চন্ত্রে বা 

প্রিয়জনে তীহার প্রীতি নাই। মাধব অতি ধার হইলেও, তাহার 

উৎকট মনস্তাপ ব্যক্ত হইয়! পড়িতেছে | তাহার শ্যাম কলেবর এক্ষণে 

পাুবর্ণ ও মধুর দেখাইতেছে এবং দিন দিন ক্ষীণ হইন়্া উঠিতেছে, 
তাহাতেও তাহাকে রমণীয় বোধ হইতেছে ।”) 

লবঙ্গিক! বলিতে লা'গল,---"সত্য বটে, সেদিন মাধবের অন্থুস্থ- 

তার জন্ত অবলোকিতা আপনাকে শীঘ্র শীত্ব যাইতে বলিতেছিলেন।” 

কামন্দকী তখন আবার বলিলেন,_"্যখন শুনিলাম, মালতীই 

তাহার চিত্তবিকারের হেতু, তখন আমারও তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল ; কারণ, 

নিশ্চয়ই মাধব এই বদনেন্দু অবলোকন করিয়াছেন ) তাহ! না হইলে, সেই 

ধীর প্রকৃতির চিত্ত চন্দ্রদর্শনে প্রশান্ত মহাসাগরের -ক্ষুবসলিলরাশির স্ায় 

উতৎকণ্ঠাচঞ্চল হইয়! উঠিবে কেন ?৮ 

সে কথ! শুনিয়া! মাধব বলিতে লাগিলেন,-_“ভগবতীর বচনবিন্তাসের 

কৌশল কি চমৎকার এবং আমার মহত্বারোপণে বা কতই যত্ব! তাহ। 

না হইবে কেন? কারণ, শাস্ত্রে নিষ্ঠা, সহজ জ্ঞান, প্রগল.ভত, গুণশালিনী 
বাণী, কালবোধ এবং প্রতিভাপ্রভৃতি গুণক্রিয়্াসকল কামধেনুর স্তায়ই 
আচরণ করিয়। থাকে ।” 
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ও দিকে কামন্দকী বলিতোেছিলেন,- “মাধব এক্ষণে জীবনাশা বিসর্জন 
দিয়! ছুফর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মরণের জন্যই তিনি 
মুকুলিত বালসহকার দর্শন, কোকিলকুজন শ্রবণ এবং বকুলগন্ধবাহী 
সমীরণ সেবন ও কেবল নলিনীপত্রেই অঙ্গ আচ্ছাদন করিতেছেন । 

তাভার ম্লানমুণ্তি যেন দাবানলের প্রীতিতেই বারংবার চন্দ্রকিরণের 
আশ্রয় লইতেছে | 

পরিব্রাজিকাঁর কথাম্ম মাধব বলিয়া উঠিলেন,স্-ণভর্গবতীর কথন- 

ভঙ্গী অতুলনীয় ও অপুর্ব্ব।” 

মালতীর মনেও মাধবের কাধ্যগুলি দ্ষ্ষর বলিয়াই বোধ হইতে 

লাগিল। 

কামন্দবী আবার বলিলেন,--"সেই সুকুমার কুমারটি পৃর্ব্বে কখন 

কোথায়ও ক্লেশ পান নাই, এক্ষণে তাহার জীবনের আশঙ্কা ঘটিতভেছে।” 

সে কথায় মালতী চুপে চুপে লবঙ্গিকাকে কহিলেন,--”গথি, আমার 
জন্ত লেই সর্ধলোকের ললামভূতের অনিষ্টাশঙ্কার় ভগবতী আমাকে ভীত 
করিয়া! তুলিতেছেন। এক্ষণে তাহার কথার কি উত্তর দিব, স্থির করিতে 

পারিতেছি না ।” 

মাধব বদিতে লাগিলেন,--*“সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রতি ভগবতীর 

অনুকম্পা বিতরিত হইতেছে ।” 
এ দিকে মালতীর কথা শুনিয়া লবঙ্গিক! বলিতে আরম্ভ করিল,__ 

“ভগৃবতি. আপনি বখন এরূপ বলিতেছেন, তখন আমার' কথাটিও শুনুন । 

কুমার মাধব আমাদের নিজ ভবনের সন্নিহিত রাজপথ মুহূর্তের জন্ত অলঙ্কৃত 

করিতেন) ভর্ভূদারিকা তথান্ন তাছাকে বারংবার দেখিয়া, মদনব্যর্থায় 

রবিকরে মাল মৃছু মৃথালের মত অঙগতারশ্ৰহনে রমণীর হুইয়াও পরিজন- 

দিগকে কষ্ট প্রদান করিতেছেন। কেলিকৌতুকে তাহার রুচি নাই, 



৪৬৪ কবিকথা । 

কেবল কপোঁলে করকমল বিস্তাস করিয়া, দিবস অতিবাহিত করিয় 

থাঁকেন। আবার পদ্ম-মকরন্দ ও কুন্দ-সহকারের মধুবিন্দু বহন করিয়া 

ভবনোগ্ধানে যে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতেও শুকাইয়! 

উঠিতেছেন। সেই যাত্রাদিবসে কুমার যখন ষদনোগ্ভান উজ্জ্বল 
করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন ম্ব্ং অনঙ্গ- 

দেখই'অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া! নিজ মহোৎসব দেখিতে জাসিয়াছেন। সে 
সময়ে উভয়ের পরম্পর দর্শন ঘটিল, সুখময় সে দর্শন বিবিধ বিলাসে 

রমণীয় হইয়া উঠিল । অনুরূপ অবিচ্ছিন্ন অনুরাগে যৌবনারস্তকে মহার্থ 

করিয় তুলিল। তাহা পরস্পরের দৃষ্টিঃবিনিপাত পারহার করিতে 

লা্িল বটেশকিস্ত তাহাতে আবার চিত্ত থিন্ন হওয়ায়, দর্শনেচ্ছাকে আরও 

বলবন্তী করিতে আরম্ভ করিল এবং ভয়জনিত জড়তায় মন্থর অবয়বে 

স্বেন, পুলক ও কম্পের সঞ্চারে প্রবৃত্ত হইল। সথাগণ দেখিয়া আনন্দে 

নবহবল হইয়া! পঁড়ল। সে অবধি প্রি়সখী দ্রঃসহ কষ্টে বন্ধিত প্রবল 

দেহুদাহে নিদারুণ দশাপরিপাম অনুভব করিয়া, ক্ষণমাত্র পূর্ণচন্দ্রের 

: উদ্দয়ৈ মবকমলনীর স্তায় ম্লান হইয়া “উঠিতেছেন। তবে হদরে মুহূর্থ- 

মাত্র প্রিয়সমাগম অন্ুতব করিয়া, নব-বারিধারা-সেকে নিদাদ্বতপ্াঁ মেদিনীর 

তায় যে শীতলও হুইতেছেন, তাহাও বুঝিতে পাঁরিতেছি। কারণ, 

প্রন্ফ [রিত অধরে, উজ্জ্বল মুক্তাবলীর” স্ঠায় দশনপংক্তিতে, আনন্বাশ্র- 

্লীবিত & পুলফ্ষিত কপ্]লে, ঈষদ্বিকসিত নিস্পন্দ মন্দ তারকাধুক্ত 

উর্ধধাবিস্ত মন্থণ মুকুলিত নেত্রনীলোৎপলে, অবিরলোডূত স্বেদবিন্দুতে, 

সুন্দর নবচন্দ্র-লেখা-মনোহর ললাটে তীহার মুগ্ধ সুখকমলটি থাকিয়া 

থাঁকিয়! প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। তাই ম্মুচতুর সখীগণের মনে তাহার 
কুমারীভাবের প্রতি সন্দেহ জন্মাইতেছে। আবার চন্ত্রকরে চুদ্বিত দ্রবীভূত 

চন্্রকান্তমণির হারে, কপুরিরসে শীতল ও চন্দনরসে লিগু নবঞ্দলী- 
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পত্রে, সংবাহনাদি ব্যাপারে রত সহচরীগণের বিরচিত ও আনীত 

কমলিনীদলের ন্যায় আর্দ্রবস্ত্রের শয়নেও তিনি অনিদ্রার রজনী যাপন 

করিতেছেন। যদিও কথন অতিকষ্টে একটু নিদ্রান্ুখ অনুভব করেন, 

অমনি শ্বেদজালে পদপল্লবের অলক্ত ক-রাগ প্রক্ষালিত হুইয়া যায়; পীবর 

উরুমুল থর থর কীপিয়া উঠে এবং তাহ! হুইতে নীবীবন্ধন স্থলিত হইয়া 

পড়ে । উচ্ছলিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট উত্তরঙ্গ নিশ্বাসে বক্ষঃস্থল উচ্ছপিত ও 
রোমাঞ্চিত হইতে থাকে । তিনি তখন কম্পিত ভূজলতার তাহাকে বেন 

করিতে করিতে সহসা! জাগরিত হইয়া উঠেন এবং কটাক্ষনিক্ষেপে 

শয্যাতল শূন্য দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। সখীগণ আবেগভরে 
মুচ্ছভঙ্গের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, অবশেষে তাহাব যে দীর্ঘনিশ্বাস 
নিপতিত হয়, তাহাতেই তাহাকে জীবিত বলিয়া জানতে পারা যায়। 

আমর! তখনকি করিব, কিছুই স্থির করিতে ন। পারিয়া, প্রথমেই 

আপনাদের জীবনাবসানের প্রার্থনা করি এবং হ্র্বার দেবের তির- 

স্কারে প্রবৃত্ত হই। শাই বলিতেছি, ভগবতি, দেখুন, এই লাবশ্যময় 

স্ুকোমল অঙ্গে মন্মথের নিদারুণ বিকাশ যে কতদিনে শুতফল প্রসৰ 

করিবে, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে আরক্ত উদ্বেল ও বিষল 

চন্দ্রিক তিমিরাবরণ অপসারিত রুরিয়া প্রর্দোষসময়কে রমণীয় করিয়! 

তুলিতেছে ) আবার বাসস্তী রজনীতে ছুপ্ধধারাঁর স্তায় সেই শুত্র ও 

উজ্জ্বল জ্যোৎলারাশি গগনাঙগন প্রক্ষালিত করি দিতেছে । পাটল, 

বকুল প্রভৃতি, পুষ্পের মথনে উখিত পরিমল-স্তারে পরিপু্ট মন্দ 

মলয়-মারুতে দিগ্বধূুগণের মুখমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিতেছে। 
এ সকল শ্রিয়সঘীর পক্ষে অনর্কর হইবে বলিক়্াই আমর! মনে 

করিতেছি 1৮ 

লবন্সিকার কথ! শুনিয়া! কামন্দকী বলিয়া! উঠিলেন,_-প্যদি মাধবের 
৬ 
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জন্য মালতীর এইরূপ প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাস! হইলে, 

ইহাতে গুণজ্ঞতার ফল ব্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে । সেজন্য যার পর 

নাই আনন্দ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার এরূপ নিদারুণ অবস্থার আমার 
স্বদয় বিদীর্ণ হইয়! যাইতেছে ।” 

এই সফল কথা শুনিয়া মাধব বলিতে লাগিলেন,--“ভগবতীর 

হৃদয়োছেগ সমীচীনই বটে ।” 

পরিব্রাজিকা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,--প্হায়! কি প্রমাঁদ, 

মালতীর শরীর শ্থভাবন্ুন্দর ও ম্কুমার এবং ইহাও সত্য যে, পঞ্চবাণ 

অতি নিদারুণ; আবার মলয়পবনে কম্পিত, চুতমুকুলে শোভিত এবং 

চারচন্দ্রাবতংসে ভূষিত কা'লও উপস্থিত” 

লবর্গিকা তখন বলিয়া উঠিল,_."ভগবনীকে আরও জানাইতেছি, 
এই দেখুন, মাধবের প্রতিমূর্তি-সনাথ চিত্রফলক 1৮ 

'তাগার পর সে মাপতীর বক্ষোবসন উন্মোচন করিয়া বলতে 

লাগিল, -“আবার' দেখুন, এই সেই কুমারের স্বহস্তরচিত বকুলমালা ; 

সে এখন প্রিয়পথীর কঠলগ্া হইয়া তাহার জীবনম্বরূপ হইয়! 

উঠিয়াছে।* 

সম্পৃহ-নম্নে বকুলমালার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে মাধব 

বলিতেছিলেন;__“সথি বকুলাবলি, এ ভূবনে তোমারই জয়। কারণ, 

তুনি প্রিয়িতমার প্রিয়তমা হইয়াছ। তাই তাহার মৃণাল-ধবল বক্ষঃস্থলে 

বিলাস-বৈজয়স্তী-রূপে সর্বদা! বিরাজ করিতেছ।» 

এই সময়ে এক ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইল। শঙ্করমঠে এক 

ভীষণ বাদ্র লৌহপিপ্জরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল) সেই ছুষ্ট শার্দংলট। সহস! 
নবযৌপনের গর্বে অমর্ষ ও ক্রোধভরে সবলে লৌহপিঞ্রর ভগ্ন ও 
উন্ুস্ত করিয়া, তাহাতে আবদ্ধ শৃঙ্খলও ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে নিজ 



মালতীমাধব । ৪৬৭ 

লীলাবিলাসে স্থল ও বৃহৎ লাঙ্গুলটি বিকট পতাকারূপে উর্দে প্রসারিত 
করিতে লাগিল । তাহাতে তাহার শরীর অতি ভয়ঙ্কর হইন্না উঠিল। 
অবশেষে দে মঠ হইতে বাঠির হইয়া সম্মুথে পতিত প্রাণিগণকে কবলিভ 
করিতে লাগিল । মুখকন্দরের দংট্রারূপ করপত্রে কটকট শবে অস্থি- 

সকল বিচুণিত হইয়া! গেল। বজ্রপাতের ন্যাঁক্স দারুণ চপেটাঘাতে নর- 
তুরঙগদকল পাতিত করিয়াঃ সে তাহাদের মাংস-ভক্ষণ আরম্ভ করিল। 

তাহাতে কঠবিবর হইতে যে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইতেছিল, তাহ শুনিয়া 

লোৌকসকল সভগ্নে পলায্পন করিতে লাগিল। তাহার কঠোর নখরে 

ছিন্ন প্রাণিগাত্র হইতে নির্গত রক্ত-প্রবাছে বনপথ কর্দমিত হইয়া উঠিল। 

এইবূপে সে কৃতান্তলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল। 

সকলে আপন আপন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়। পড়িল এবং চীৎকার 

করিয়া অপর সকলকে সাবধান করিতে লাগিল। ক্রমে সে বাত্রট! 

নন্দনের ভগিনী মদয়স্তিকাকে আক্রমণ করিতে আসিল । তাঁহার লোক- 

জন কতক হত এবং কতক বা পলাগ্িত হইল। সহসা বুদ্ধরক্ষিতা 

কামন্দকী গ্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইয়৷ মদয়ন্তিকার প্রাণরক্ষার জন্ত 

অনুরোধ করিতে লাগিলেন । মালতী প্রমাদ গণিলেন। 

তথন মাধবও সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধরক্ষিতাকে 
জিজ্ঞাসা! করিলেন,“ ব্যান্টা! কোথায় ?” 

মাধবকে দেখিয়! মালতী সানন্দে ও স্ভয়ে মনে মনে বলিলেন, 

“ও মা, ইনিও এখানে আছেন 1” 

সে সময়ে তিনি বিস্তারিত-লোচনে মাধবকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন 

তাহ! লক্ষ্য করিয়। মাধবও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,--“আহা $ 

আমি কি পুণ্যবান! আমার অতফিত দর্শনে প্রিয়তমার নয়ন উল্লসিত 

হইয়া! উঠিল এবং তিনি যেন আমাকে অবিরত শ্বেতপদ্মমালায় আচ্ছাদিত, 



৪৬৮ কবিকথা। 

বুল হুগ্ধধারায় ম্বপিত, বিস্ফারিত-নেত্রে নিঃশেষে কবলিত এবং সান্তু 

অযৃতসেকে সবলে সিক্ত করিয় তুলিলেন।” 

মাধবের কথায় উত্তর দিয়! বুদ্ধরক্ষিতা কছিলেন,--দমহাভাগ, সেট 

উদ্ভানের বাহিরে রাজপথে দাঁড়াইয়া আছে ।* 

তাহা গুনিয়! মাধব 'প্রবলবেগে ধাবিত হইলেন। কামন্দকী তাহাকে 

সাবধানে অগ্রসর হইতে বাঁললেন। 

মালতী চুপে চুপে জরঙ্গিকাকে বকিতেছিলেন,-“আমার মন কিন্ত 

সংশয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।* 

তাহার পর সকলে মাধবের পশ্চাতে শ্ীত্র শীঘ্র যাইতে লাগিলেন। 

ব্যাপ্রটাকে দ্েথিয়া মাধব বর্গিয়া উঠিলেন,--”এ কি দৌঁখতেছি। ছল 

অস্ত্র্খলে পরিব্যাণ্ত, মস্তকহীন দেহনিবহে আচ্ছাদিত, রক্তমিশ্রিত 

গুল্ফ-পরিমাণ পঙ্কে চিহিত হইয়া শার্দ,জটার পথ যে অতি ভীষণ হইস্া 
উঠিয়াছে। হায়! কি প্রমাদ, আমরা দূরে রহিলাম, আর এই পঙ্ুট! 

কুমারীর আক্রমণে উদ্যত হইল %” 

তখন সকলে “1 মদয়স্তিকা” বাঁলয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

সহসা মকরনদ কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া, ভূমিবিলুষ্তিত এক ব্যক্তির 
হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, ব্যাপ্র ও মদয়স্তিকার মধ্যে আসিয়! 

ঈাড়াইজেন | তাহাতে কামন্দকী ও মাধব আননিত হইয়া এই প্রসঙ্গে 
বলাবঝাল করিতে লাগিলেন। অন্ত সকলে তাহাকে সাধুবাদ প্রদান 

করিলেন। 

ব্যান্ব তখন মকরদাকেই আক্রমণ করিয়! বসিল-ঃ কিন্ত তিনি নিমেষ- 
মধ্যে তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। মকরন্দের প্রতি ব্যাত্রের 

আক্রমণে প্রথমে সকলে ভীত হইয়া পড়েন; পরে তাহাকে পাতিভ 

দ্নেখিয়। যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। 



মালতীমাধব। ৪৬৯ 

ব্ত্বের নথপ্রহারে মকরন্দের শরীর হইতে রক্তধার! প্রবাহিত 

হুইতেছিল ; তিনি অবলঘ্বন-যষ্টির স্তায় ভূমিতলে অদ্দিলতাখানি সংলগ্ন 
কবরয়া নিশ্লভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মদনন্তিকা উতৎকন্তি ত- 

চিত্তে তাহাকে ধরিয়। রহিলেন। :শোণিত-ক্ষরণে মকরন্দ হুর্বল হইয়! 

পড়িতেছিলেন । 

কামন্দকী সকলকে এ সকল লক্ষ্য করিতে বলিলেন। তাহার! 

দেখিলেন, প্রবল প্রহারে মকরন্দ ক্লান্ত হইয়াছেন। তখন মাধব পরি- 

ব্রাজিকাকে বলিদ্া উঠিলেন,_“তবে কি বয়ন্ত মৃচ্ছিতের স্তার় হইয়া! 

পড়িয়াছেন $ ভগবতি, আমাকেও রক্ষা করুন 1% 

কামন্দকী উত্তর দিলেন,__প্বৎস;, তুমিও অতি কাতর হইয়াছ; 

এস, এক্ষণে গিয়া মকরন্দের অবস্থা অবলোকন করি |” 

তাহার পর সকলে সেই দ্দিকে অগ্রসর হইলেন । 

& ৪ ) 

মকরন্দের নিকটে গিয়া মাধব সত্জ্ঞ। হারাইলেন ; লবঙ্গিকা তাহাকে 

ধরিয়া ০েলিলেন। ওদিকে মদন্বত্তিক! তখনও পর্যান্ত মকরন্দকে পরি- 

তাগ করেন নাই। পরিব্রর্জিকাকে দেখনা মনমন্তিক বলিম। 

উঠিলেন,--“ভগবতি, প্রসন্না হউন; আমার নিমিত্ত বাহার জীবনসংশর 
উপস্থিত, সেই বিপন্ন দয়ালু মহাভাগকে রক্ষ। করুন|” 

এই শোচনীয় দু অন্ত সকলে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

কমগুলুজল হস্তে লইন্না কামন্দকী তখন মাধব ও মকরন্দের প্রতি 
প্রক্ষেপ করিলেন এবং মালতীপ্রভৃতিকে বন্বাঞ্চলে ব্যজন করিতে 

বলিলেন; তাহারাও তাছাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

কিছুক্ষণ পরে মকরন্দ চৈতন্লাভ করিয়! মাধবকে মুস্ছিত দেখিতে 



৪৭০ কবিকথ। । 

পাইলেন এবং তাহাকে বলিতে লাগিলেন,__“বয়স্ত, ভুমি অত্যন্ত কাতর 

হুইয়) পড়িলে কেন? এই দেখ, আম সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি।” 

তখন মদয়স্তিক। সহর্ষে বলিয়। উঠিলেন,_-"আহা ! মকরন্দ-পুর্ণচন্ত্র 

এক্ষণে জাগারত হইয়াছেন |” 

ওদিকে মালতী মাধবের ললাট স্পর্শ করিয়া লবঙ্গিকাকে 

কহিলেন,-*প্রিয়সথি, নিশ্চয় বলিতেছি, সৌভাগ্যক্রমে তুমিও স্থথী; 

তোমার প্রিয়-বয়স্ত জাগরিতপ্রায়; মহাভাগ মকরন্দ ত চৈতন্তলাভই 
করিয়াছেন।” রি 

মালতীর করম্পর্শে মাধবের মুচ্ছণ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখন 

“এস, সাহছসিক বয়স্ত*+ এই বলিয়া মকরন্দকে আলিঙ্গন করিলেন । মাধব 

ও মকরন্দের মন্তক আস্াণ করিয়া পরিব্রাজিক! বলিয়া উঠিলেন,_ 

“আমিও সৌভাগ্যক্রমে জীবিত-বৎস। হইয়া! উঠিলাম 1৮, 
অন্ত সকলেও আনন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

তাহার পর বুদ্ধরক্ষিতা চুপে চুপে মদয়স্তিকাকে কহিলেন,__-“দখি, 

বুঝিয়াছ কিঃ ইনিই সেই ৷» 

অদয়স্তিকা উত্তর দ্বিলেন)_-জানিয়াছি, সখি, ইনি মাধব, আর 

ইনিই তানি ।” 

তখন বুদ্ধরক্ষিত বলিয়! উঠিল,--"এক্ষণে মামার কথ! সত্য 

কি না বল।” 

তাহার উত্তরে মন্বয়স্তিক কহিলেন,__”তোমাদের মত লোকে কি 

অন্তপ্রকার ব্যক্তির পক্ষপাতিনী হইতে পারে? কিন্তু সখি, এই মহান্গু 

ভবের প্রতি মালতীরও অনুরাগ-প্রবাদ রমণীয়।”। 

এই কথা বলিতে বলিতে মদয়স্তিক মকরন্দের প্রতি সম্পৃহনয়নে 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মকরন্দ-মদয়স্তিকার এই দৈবাৎ দর্শন 
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কামন্দকীর' মনে রমণীয় ৰোজন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। এক্ষণে 

মকরন্দের সহদা আগমনের কারণ জানিতে কৌতুহল হওয়ায়, 
পরিব্রাজিক। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“বৎস মকরন্দ, মদয়স্তিকার 

জীবনরক্ষার জন্ত ভগবান্ দৈব তোমাকে কি উপলক্ষে নিকটে আনিয়া! 

ফেলিলেন ?” 

মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,_-“আজ আমি নগরমধ্যে একটি জনশ্রুতি 

শুনিয়া তাহাতে মাধবের চিতেছেগ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহাকে অনুসন্ধান 

করিতে করিতে অবলোকিতার নিকট হইতে কুস্থমাকরোগ্যানের বৃত্তান্ত 

অবগত হইলাম । তাহার পর এখানে সত্বর উপস্থিত হইয়', এই অভিজাত 

কুমারীকে শার্দলের আক্রমণে নিপতিত দেখিতে পাইলাম 1" 
মকরন্দের কথ! গুনিয়া, মালতী-মাধবের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। 

কামন্দকীর মনে জনশ্রুতিটি নন্দনকে মালতীপ্রদান বলিয়্াই বোধ 

হইতে লাগিল। তিনি তখন মাধকে বলিয়া! উঠিলেন,_- “বৎস মাধব, 

তোমার প্রিরন্ুহদের মোহনাঁশে মালতী তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া- 

ছেন | তাই বগিতেছি, প্রীতিদানের অবসরই এই |” 

মাধব উত্তর দিলেন,--“ভগবতি, মালতী যখন করুণাবশে হিং 

জন্তর আক্রনণে ক্ষতবিক্ষতাজ সুহদের মোহে মুগ্ধ আমার বেদনা! দুর 

করিয়াছেন, তখন আনন্দোৎসবে প্রিয়নিবেদকের পৃর্ণপাক্র আকর্ষণের 

হ্যায় আমার হরর ও জীবন আয়ত্ত করিয়া যথেচ্ছ বিনিয়োগ করুন ।”% 

এই কথা "গুনিয়! লবঙ্গিক বলিয়া উঠিল,--“এই প্রসাদ আমার 

শ্রিরসখীরও অভীষ্ট বটে ।” 

মদয়স্তিকাঁও মনে মনে বলিতে লাগিলেন,--“'মহানুভব ব্যক্তির অব- 

সরমত শ্রবণ-মধুর বচন প্রয়োগ করিতে জানেন ।। 

মালতী কিন্ত মকরন্দ কি উদ্বেগবণরণ শুনিয়াছেন, তাহাই চিন্তা 



৪৭২ কবিকথা । 

করিতেছিলেন। সেই সময়ে মাধবও বলিক্না উঠিলেন,_-ণবয়ন্ত, সেই 
উদ্বেগাধিক্যের জনশ্রুতিটি কি ?” 

সহসা জনৈক লোক আসিয়া মদয়স্তিকাকে কহিতে লাগিলেন, 
“বসে, আজ পম্মাবতীশ্বর তোমাদের ভবনে আসিয়া, ভূরিবন্থুর কথার 

বিশ্বাসে তোমার ভ্রাতা নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়। মালতী সমর্পণ করিয্া- 

ছেন। তাই নন্দন আমোদ-প্রমোদের জন্ত তোমাকে আহ্বান 

করিতেছেন।৮ 

তখন মকরন্দও মাধবকে বলিলেন,__“বয়স্তঃ এই সেই জনশ্রুতি ॥ 

তাহাতে মালতী-মাধব বিবর্ণ হইয়! উঠিলেন। মদয়স্তিক' আনন্দ- 
ভরে মালতীকে আলিঙ্গন করিয়! বলিতে লাগিলেন,-_-“সখি মালতি, 

এক নগরে বাস করান ও একসঙ্গে ধুলিখেল। অবধি তুম আমার 
প্রিরসথী ও ভগিনী ছিলে; এন্ণে আবার আমাদের গৃহলঙ্্ী হইয়া 

উঠিলে 1 
পরিব্রাজিকা' একটু উপহাস করিয়! কহিলেন,_-“বৎসে মদয়স্তিকে, 

সৌভাগাক্রমে ভ্রাতার মালতীলাভে তোমাদের স্ুথবুদ্ধি হইল 1” 

মদয়স্তিকা উত্তর দ্রিলেন,_-“এ সকল আপনাদের আশীর্বাদ প্রভাবে 

ঘটিল বলিতে হইবে” 
তাহার পর তিনি লবঙ্গিকাকে বলিতে লাগিলেন,-+“সথি, তোমাদের 

লাভে এতদিনে আমাদের মনোরথ পুর্ণ হইল।” 
লবঙ্গিকা কছিল,_-“আমাদেরও তাহাই বক্তব্য |” 

তাহার পর মদ্রয়স্তিক। বিবাছমছোৎসবে যোগদানের জন্য বুদ্ধরক্ষিতাক্ে 

বলিলে, তিনিও তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং ছুই সখীতে উত্িত 

হইয়া গমনে উদ্তত হইলেন । সেই সময়ে মকরন্দ-মদয়স্তিকার মধ্যে 
দৃষ্টি-বিনিময় হইতে লাগিল। লবঙ্গিকা! তাহা লক্ষ্য করিয়া চুপে চুপে 
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কামন্দকীকে কহিল,---“ভগবতি, হৃদয়পরিপূর্ণ উদ্বেলিত বিশ্ময় ও আনন্দে 

স্রন্দর, আন্দোলিত ধৈর্য্য মনোহর, মকরন্দ-মদয়স্তিকার বিকপিত নীলোৎ- 

পলদামসদূশ কটাক্ষবিক্ষেপ দেখিয়া সন্দেহ হ্টতেছে যে, ইহারা! মনোরথ- 

নিষ্পন্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন |” 

পরিব্রাজিক1 হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,-- “ইহারা পরম্পরে 

মানস-সমাগম অনুভব করিতেছে । কারণ, ইহাদের ঈষৎ বক্র অপাঙে 

সন্কুচিত, প্রেমসঞ্চারে স্তিমিত ও ললিত, আকুঞ্চিত ভর অন্তরানন্বানু- 

ভবে মস্যণ, শ্রস্ত ও নিক্ষম্পপক্ম বঙ্কিম নয়নের দৃষ্টি তাহাই ব্যক্ত 
করিতেছে ।” 

তাহার পর সেই লোকটি মদয়স্তিকাকে পথ দেখাইয়। লইয় 

চলিলেন। যাইতে যাইতে মদয়স্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে চুপে চুপে বলিতে- 

ছিলেন,--.“সথি, এই জীবন্দাতা পুগুরীকলোচনকে আর কি দে খতে 

পাইব ?” 
বুজ্ধরক্ষিতা উত্তর দিয়া কহিলেন,_-“দৈব অনুকূল হইলে, তাহা 

অসম্ভব নহে ।” 

« পরে তাহারা সে স্থান হইতে অস্তহিত হইলেন। 

মাধব তখন চুপে চুপে বলিতে আরম্ভ কগিলেন,_-“ভঙ্গুর মৃপাঁল- 

স্ত্রের স্যার চিরসঞ্চিত আশাতন্ব এক্ষণে ছিন্ন হইয়! যাউক্) মহান্ আধি- 

ব্যাধি নিরবধি প্রসারিত হউক, ; চিত্তচাঞ্চল্য 'অকপটভাবে আমাকে 

আশ্রয় করুক এবং বিধি নিরাকুল ও মদনও কতার্থ হউন। দৈব 

বখন প্রতিকূল, তখন সমপ্রেমিক হইলেও সেই ছুলভ জনের প্রার্থী 
আমার এই পরিণাম সমুচিতই হইয়াছে, ইহাতেও খেদ নাই। কিন্ত 

নন্দনে অর্পণ শুনিবার সময় প্রিরতমার বদনধানি ষে প্রভাক্ষরণে ম্বান 

প্রভাতচন্দ্রের কান্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহাতেই অন্তর দঞ্ধ করিতেছে ।” 



৪৭৪ কবিকথা। 

কামন্দকীও মনে মনে বলিতেছিলেন,--প্মাধব ও মালতী বিমনা 

হইয়া পড়ায়, আমাকে অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিতেছে । নিরাশায় প্রাণ- 

ধারণ ছফর।” 

তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেনঃ--*বৎস মাধব, একটি কথা 
জিজ্ঞাসা করি, তূমিকি মনে কর যে, ভূরিবস্থ আমাদিগকে মালতী 

সমর্পণ করিবেন ?” 

সলজ্জভাবে 'ন! না বলিয়! মাধব উত্তর দিলেন । 

তাহাতে কামন্দকী আবার বলিলেন,__প্তাহা! হইলে পুর্ববাবস্থা 

অপেক্ষা তুমি হীন হইলে কিসে ?” 

মকরন্দ সে কথার উত্তরে কহিলেন,_-“মালতী দ্ৃত্বপুর্ববা বলিয়া 

আশঙ্কা হইতেছে ।” 

গুনিয়! পরিব্রাজিক1 বলিতে লাগিলেন,_-“সে জনশ্রুতি আমি জানি ; 

ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা যে, রাজা ভুরিবন্থুর নিকট নন্দনের জন্য মালতী 

প্রার্থনা করিলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, «নিজ কন্তার প্রতি মহারাজেরই 

গ্রভুত্ব+; সেই লোকটি বলিয়া গেল, আগ আবার রাজ! নিজেই মা'লতীকে 
দান করিয়াছেন । তাই বলিতেছি,--বৎস, লোকসকলের ব্যবহার-তস্তর 

বাকোই প্রতিষিত ; পুণ্যাপুণ্যের কারণনমকল বাক্যেই ব্যবস্থিত ; সমস্তই 
বাক্যের আয়ত্ত । ভূরিবনুর বাক্যটি অসতাত্মক । মালতী কিছু রাজার 

নিজ কন্তা নহে; কন্তাদানে রাজাদের অধিকার এরূপ ধর্মাচারসিদ্ধাস্তও 

শুন! যায় না। কাজেই ইহাতে বিমর্ষের কারণ নাই । আর আমাকেই ব! 

অনবধানা মনে করিতেছ কেন? দেখ, তোমার বা মালতীর যে পাপাশক্কা 

হইতেছে, তাহা! শক্ররও যেন না হয় । তাই বলিতেছি, আমি প্রাণব্যয় 

করিয়াও তোমাদের মিলনের জন্য যত্ব করিব |” 

তখন মকরন্দ বলিয়া! উঠিলেন,--“ভগবতীর আদেশ শোঁতন 
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ও সঙ্গত বটে) নিজ সন্তান মাধব ও মালতীর প্রতি দয়া ও ল্লেহবশে 

আপনার সংসারবিরত চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া উঠিতেছে। তাই আপনার 
প্রব্রজ্যাচারের বিরোধী যত্বের বিরাম নাই; ইহার পর সমস্তই 
দৈবায়ত্ত |, 

সেই সময়ে অমাত্যপতীর আদেশে মালতীকে লইয়া! যাইবার 

জন্য তীহাদের পরিজনেরা কামন্দকীকে আহ্বান করিতে লাগিল। 

তাহ শুনিয়া সকলে উখিত হইয়া অগ্রসর হুইলেন। মালতী ও 

মাধব অনুরাগভরে পরস্পরের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন । 

মাধব মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন,-_-“হায়, কি কষ্ট ! মাঁলতীর 

সহিত মাধবের লোকযাত্রা! এই পর্যন্তই শেষ হইল! আহা! বিধাত। 

প্রথমে সৃহদের স্ার নিরস্তর এনধপ সুখকর আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া, 

অবশেষে অকন্মাৎ পরিবর্তনে নিদারুণ হইয়া! মনঃপীড়া জন্মাইতে 
লাগিলেন 1” 

মালতী ও চুপে চুপে বলিতোছিলেন,_-“মহাভাগ, লোচনানন্দকর, এই 

পর্য্স্তই তোমার দর্শন !* 

লবঙ্গিক বলিয়া উঠিল,--পহা ধিক্, অমাত্য অবশেষে আমাদের 
প্রির়সথীর জীবনসংশয় করিয়া তুলিলেন !” 

মালতী আবার বলিতে লাগিলেন১--"আমার জীবনভৃষ্ণার ফল 

ফলিল। পিতার নিষফষরুণ ব্যবহারে তাহার কাপাঁলিক'ব্রতের আচরপকে 

সত্য করিয়! তুলিল। ছুট দৈবের নিদ্াক্ুণ আরম্ভের স্তায় পরিণামও 

ঘটল। হুতভাঁগিনী আমি কাহারই ব! দোষ দিব,-আর অশরণ! হইয়া 

কাহারই বা শরণ লইব ?” 

লবঙ্গিক তখন তাঁহাকে লইয়! কামন্দকীর সহিত প্রস্থান করিল। 



৪৭৬ কবিকথ|। । 

কাহার! চলিয়া গেলে, মাধব মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন,-- 

“মাধবের প্রতি সহজ স্েহকাতরা ভগবতীর ইহ! আশ্বাসমাত্র :* 

তাহার পর উদ্বেগপহকারে মনে মনেই বলিতে লাগিলেন,--“আমার 

জন্মলাফল্যে সংশয় ঘটিল, এক্ষণে কি করি !» 
পারু চিন্তা করিয়া বলিলেন,__-“মভামাংস বিক্রয় ভিন্ন আর কোন 

উপায় দখিতেছি ন11%% 

অবশেষে মকরনদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“বয়স্ত, মদয়ন্তিকার জন্ত 

তোমার উৎক! হইতেছে কি ?” 

মকরন্দ উত্তর দিয়া কহিলেন,--“অবগ্তই, আমার রক্তাক্ত গ্রহারে 

উত্তরীয়ম্খলন অগ্রাহ্ করিয়া, চকিত একবর্ীয় কুরঙের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টিতে 

শোভিতা৷ শরন্দরী অযুতপিক্ত অঙ্গে থে আমায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, 

তাহাতেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত তইয়া উঠিতেছে ।৮ 

শুনিরা মাধব বলিলেন,__-“বৃদ্ধরক্ষিতাঁর প্রির়সখী ছুল্লভ| হইলেন 

বলিয় মনে ভয়না। ব্মাবার প্রাণান্তকালে হিংঅজন্তবিনাণী রক্ষিতার 

আলিঙ্গন লাভ করিয়া তিনি কি আর কোথাও অনুরক্ক হইতে 

পারেন? ততৎপরে সেই কমলনয়নার নয়নব্যাপার তোমার প্রতি স্বেহ 

ব্যক্ত করিয়া, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্তিমিতপ্রার় থাকিয়। রমণীর হইয়! 

উঠে) এক্ষণে চল, পার! ও সিন্ধুর সঙ্গমে অবগাহন করিরা নগরষধ্যে 

প্রবেশ করি 1 

যাইতে যাইতে তাহার! মহানদীদ্ধয়ের মিলনস্থলে আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন এবং দেখিতে লাগিলেন যে, ভাহাদ্দের তীরভূমি সগ্থঃস্না তা ও 

লমু'খতা বধূগণে পরিব্যান্ত হইয়া পড়িতেছে। আদ্রবন্ত্রে শরীরের 

নিয়লোদ্ত স্থান সকল বাক্ত হইয়া পড়ায়, তাগার! মনোহর কনককুস্তনিভ 

“ীনোন্নত বক্ষঃস্থল হস্ত-স্বপ্তিকদ্বারা আবরণ কর্পিতেছেন । 
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(৫) 

সন্ধ্যার শেষ ও বাত্রির আরম্ভ ) তমা'লগুচ্ছের ন্তায় অন্ধকারাবল! 

আকাশ-সীমাকে আচ্ছন্ন করিয়! ফেলিতেছে ; প্রান্তভাগে পৃথিবীও যেন 

নুতন জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে । প্রারস্ত-সময়ে রজনী বাযুবেগে 

চারিদিকে বিস্তারিত, বলয়াকার, স্ফীত ধূমমগ্ুলীর প্রকাশে বনগ্ুলীতে 

নিজ নীলিম। প্রগাঢ় করিয়। তুলিতেছে। 

সেই সময় একটি ভীষণ ও উজ্জবলবেশে ভূষিতা রমণী আকাঁশতলে 

পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। মন্ত্রন্তাসে পিত যড়ঙ্গচক্রে নিহিত হৃদয়পদ্থে 

প্রকাশিত শিবরূপী নিজ আত্মাকে একা গ্রচিত্তে দেখিতে দেখিতে নাড়ী- 

সকলের বাযুপুরণে ও জগতের পঞ্চামৃত আকর্ষণে তিনি শূন্ভ্রমণ-করেশ 

দুর করিয়া, সন্মুখস্থিত মেঘসকল বিভক্ত করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে 

আমিতেছিলেন । তাহার চঞ্চল ও হ্থলিত কপাঁলকমালার সংঘর্ষে 

তাহাতে স্থাপিত ক্ষুদ্র্টিকাগুলি মুখরিত হইয়া! উঠিতেছিল এবং সেই অন্ত 

তাহাকে রমণীন্প ও ভাষণ দেখাইতেছিল। রমণীর ঘনগ্রন্থিব্ধ জটাভার 

চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া সধ্শালিত হইতেছিল। ধারাবাহী শব্দে পুনঃ 

পুনঃ অভ্যস্ত বাছ্ঘণ্টা দীর্ঘ ও রমণীয় শব করিতেছিল। শবশিরঃশ্রেণীর 

রক্ধে, রন্ধে, গুঞ্জন ও কিন্কিণীনিকরকে অনবরত ধ্বনিত করিতে করিতে 

উত্তাল বেগানিল বাছ্যষন্ত্রে বন্ধ পতাক! কম্পিত করিনা! তুলিতেছিল। 

রমণী মহাদ্দেবকে প্রণাম করির়। বলিতেছিলেন,__“ষোড়শ নাড়ী- 
মণ্ডলের মধ্যবর্তী আত্মস্বরূপ তাঁহাকে জ্ঞাত যোগিগণের হৃৎপদ্মস্থিত 

ধ্যানমুন্তি সিদ্ধিদাত। স্থিরচিত্ত সাধকগণের অন্বেষণীয় শক্তিত্রয়ে পরিপুষট 
ও অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত শক্তিনাথের জয় হউক ।” 

রমণী ক্রমে পুরাতন নিশ্বতৈলাক্ত চিতা-ধূমে ব্যাপ্ত শ্মশানভূমির, 
নিকট করালায়তনের সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। এই করালায়- 
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তনেই অঘোরঘণ্ট নামে কাপালিক বাস করিতেন। তিনি শ্রীপর্বত 

হইতে পদ্মাবতীতে উপস্থিত হন। রমণী তাহার শিষ্য, নাম কপালকুগুলা। 

কপালকুগুলাও শ্রীশৈল হইতে আসিতেছিলেন। 

কুষ্ণাচতুর্দণীর রজনীতে করালার অর্চনার জন্য গুরু কপালকুণ্ডসাকে 

পূজ্জাসস্তার লইয়! আসিতে আদেশ দেন। কাপালিক দেবীর নিকট 

স্্ীরত্ব উপহার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেক্ত্রীরত্ব নগরদধ্যেই 

ছিল এবং সকলে তাহ! জানিত। কপালকুণ্ডল। তাহারই আহরণের 

ইচ্ছা করিতেছিলেন। 
সেই সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি গম্ভীর ও মধুরাকৃতি 

যুবক কুটিল কুস্তলতার জটাবন্ধ করিয়া কপাণহস্তে শ্মশানে প্রবেশ 

করিতেছেন; তাহার ইন্দীবর-শ্টাম অঙ্গ পাঁগুবর্ণ দেখাইতেছিপ । সেই 

শ্রীমান্ও মৃাক্ক-নিভানন, ললিত চরণ বিক্ষেপ করিতেছিলেন ) কেবল 

তাহার বান হস্ত বিগলিতরক্ত নরমাংসধারণে সাহস ও অবিনয় প্রকাশ 

করিতেছিল । এই যূবকই মাধব। কপালকুগ্ডল! বিশেষভাবে নিরীক্ষণ 

করিয়া তাহাকে বুঝিতে পারিলেন এবং মাধবকে মহামাংস-বিক্রেতা 

বলিয়া স্কর করিয়া লইলেন। তাহার পর নিশারস্তের অন্ধকারমধ্যে 

বিলীন হইয়া, তিনি নিন্দ কার্ধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

শ্মশানে প্রবেশ করিয়া মাধব বলিতেছিলেন,_“মুগ্ধাক্ষীর প্রেমার্, 

প্রণয়ম্পর্শী এবং পরিচয়জাত প্রগাট অস্থরাগে পূর্ণ সেই সেই *নিসর্গ-মধুর 
বিলাসার্দি আবার কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? আহা! সন্দেহ করিতে 

কারতেশ যখন তাহার্দের কল্পনা করা যায়, তখন বাহ্ক্রিয্ের 

ব্যাপার রোধ করিয়া, ক্ষণমধো সান্দ্রানন্দময় তন্মক্9ভাবে অস্তঃকরণকে 

পরিপূর্ণ করিয়া! তুলে । মুক্তাহারহীন, আমার রচিত বকুলমালার় 

অধিবাদিত প্রিরতমার বক্ষঃস্থল আমার বক্ষে অর্পণ এবং আমার 
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কর্ণমূলে তাহার আননসন্নিবেশ প্রভৃতি অঙ্গবিনিময় কথনও কি লাভ 
করা যাইবে? এসকল ত বহুদূরে! এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা, বাছা 

দর্শনমাত্রে যাবতীয় সুখ যেন সম্মিলিত হইয়া পরম ভূমাভাঁব বিস্তার 
করিতে থাকে, নেত্রোৎসবে অনুরাগ জন্মায়, নবশশিকলারাঁশির সারে 

গঠিতের স্তায় অনন্গ-মঙ্গলগৃহ প্রির়তমার সেই মুখখানি আঁবার ষেন দেখিতে 

পাই ॥ কিন্তু তাহার দর্শনে সত্য সত্যই অত্যল্লমাত্রও পার্থক্য অনুভূত 
হইবে না। কারণ, পূর্বের স্থদৃঢ় অনুভব হইতে জাত সংস্কারের উদ্বোধে 

বিস্তারিত, প্রিরনতমা! ভিন্ন অন্ত জ্ঞানে অবাধিত তীহাঁর স্বৃতিজ্ঞানের 

উৎ্পন্রিধারা এক্ষণে আমার অন্ককরণ-বুত্তিকে তাহার আকারে 

আকারিত করিয়া, চৈতন্যঞক্েও তন্ময় কব্রিগা তুলিতেছে। প্রিয়তমা 

আমার চিত্তে যেন লীল'-প্রতিবিশ্বিত!, |লিখিত1১ উতৎ্কীণ!, খচিত, বজ- 

লেপ-যোজিতা, অন্তনিখাতাঁ, মদনের পঞ্চবাণে বিদ্ধা, চিন্তা "স্তজালে ঘন 

গ্রথিতা হহয়াই সংলগ্রা রহিয়াছেহ |” 

মাধব বিচরণ করিতে করিতে রক্ষঃপিশাচগণে পরিবৃত শাশান- 

ভূমির ভীষণতা৷ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । তথায় তখন চিতাজ্যোতির 

প্রান্তদেশে তাহার বিস্তার রোধ করিয়া, মেছুর ঘন পিশীভূত বহুদৃর- 

ব্যাপী ভীষণ অন্ধকার গুণোতৎকর্ষের জন্য জ্যোতীরাশিকে উজ্জ্বল 

করিয়া তুলিতেছিল । মিলিত হইয়া আকুলভাবে ক্রীড়া! করিতে করিতে 

কটপুতনপ্রভৃতি পিশাচ ও অন্তান্ত বিকট জস্তগণ কিল কিল কোলাহল 

তুলিয়া হর্ষতরে পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল। 

মাধব মহামাংসবিক্রয়ের জন্যই শ্মশানে আপিয়াছিলেন ; শিশাচি- 

দিগকে সঙ্হোধন করিয়া নিজের আনীত মাংস দেখাইয়া তিনি তখন 

বলিতে জাগিলেন,--"ওহে শ্মশানবাসী কটপুতনসকল, অমন্ত্রপুত অকপট 

পুরুষমাংস বিক্রীত হইতেছে, তোমর! গ্রহণ কর।” 



৪৮০ কবিকথ!। 

মাধবের ঘোষণায় পিশাচগণ তুমুন কোলাহল তুলিয়৷ একপ ভাবে 
সঞ্চরণ করিতে লাগিল, যেন তাহাতে সমগ্র শ্বশানদেশ কম্পিত হইয়! 

উঠিল। মাধব বিন্ময়সহকার্ে দেখিংত লাগিলেন যে, কতক লক্ষ্য ও 

কতক অলক্ষ্য বিশুফ ও দীর্ঘ দেহে ভীষণ উ্কামুখ পিশাচদিগের 

আকর্ণ বিস্তারিত বিকট ব্যাদানে প্রদীপ্তানল, উনুক্ত দশনকোটি, 

ইতভ্ততঃ সঞ্চালিত বিদ্যৎপুগ্রনিভ কেশ, নয়ন, ভর ও শ্বাশ্রজালে মগ্ডিত 

বদনসকলে নভস্তল আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 

কোন স্থানে পৃতনপ্রেতগণ বৃক'দগকে ঘধর রবে কাদিতে দেখিয়া, 

গ্রাস হইতে অর্দমুক্ত উচ্ছিষ্ট নরমাংসে পরিপুষ্ট করিতেছে ; তাহাদের 
থঙ্ভর বৃক্ষের মত জজ্ঘা, কৃষ্ণব্ণ ত্বকে আচ্ছাদিত স্বাযুগ্রস্থিতে ঘন 

অস্থিপঞ্জরমাত্র জীর্ণ কন্বাঁল ভীতি জন্মাইতেছে। 

আর এক প্রকার পিশাচ বিবর্ণ দীর্ঘদেহে মুখব্যাদদান করিয়! 

কিহ্ব1 সথণালিত করিতেছে? তাহাতে তাহার্দিগকে চঞ্চল অজগরে বাসিত- 

কোটর দগ্ধ পুরাতন চন্দন তরুর ন্যায় বোধ হইঠেছিল। 

একটি দীন প্রেত প্রথমে শবদেছের চণ্ঘ ছিন্ন করিয়া স্কন্ধ, জঘন, 

পৃষ্ঠ, জঙ্ঘ প্রভৃতি মাংসল স্থানের পুতিগন্ধ মাংস অনেকপরিমাণে 
গ্রাস করিল) পরে স্নাযু, অন্তর, নেত্র প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া, ক্রোড়- 

দেশে কস্কাল লইয়। সন্বিস্থল হইতে মাংসভক্ষণ করিতে লাগিল। 
তাহাতে তাহার দন্তকবল প্রকাশিত হইগ। ভীষণভাব ধারণ করিল। 

শবংভোজী পিশাচের! উত্তাপে ক্ষারত-রক্ত, পাকে গলিতমেদ, অর্দিদগ্ধ 

মৃতদেহ সকল চিতারাশি হইতে লইয়া পকশ্লথমাংসযুক্ত সন্ধিনিমুক্ত 

অভ্বস্থি পৃথক্ করিয়! প্রবাহিত মজ্জাধার! পান করিতেছে । 

সেই প্রদোষসময়ে পিশাচাঙনারা অস্ত্রে মঙ্গলন্ুত্রবলয়, স্ত্রীহ্ত- 

রক্তপদ্মে কর্ণভৃষণ, হৃৎপুণ্ডরীকে কণমালা, শোণিত-কর্দমে কুস্কুম 'লেপ 
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করিয়া, কাস্তগণ সহ মিলিত হইয়া, কপাল-পানপাত্রে মজ্জ-সুরাপানে 

গীত হইয়। উঠিতেছে। 

মাধব আবার তাহাদিগকে মহামাংস-বিক্রষ্ধের জন্ত আহ্বান করিতে 

লাগিলেন। কিন্ত নিমেষমধ্যে তাঁহারা কোথায় অস্তহিত তইয়া গেল; 

সমগ্র শ্মশানভূমি প্রাণিশূন্য হইয়! উঠিল। 

তখন মাধব বিচরণ করিতে করিতে শ্মশানপ্রান্তবাহিনী নদীর 

নিকটে আসিয়া উপাস্থৃত হইলেন এবং দেখিতে লাগিগেন যে, কুঞ্জ- 

কুটীরস্থ পেচককুলের ঘুৎকারে বদ্ধিত শৃগালের প্রচণ্রবে অগ্রভাগ 

পরিপূর্ণ হওয়ায়, তীরভূমিকে ভীষণ করিয়। তুলিতেছে । আবার নদীগর্ভে 
ভগ্র কঙ্কালরাশি বেগরোধ করায়, আত প্রবল হইয়া তটস্থল ভঙ্গ 

করিতেছে এবং ধোর ঘর্থর রবে নির্গত হইতেছে। 

সেই সময়ে কিছুদূরে “হা নির্দয় পিতঃ১ দেখ, তোমার রাজচিত্ত- 

আরাধনার উপকরণ বিন হইয়! যায়” এই শব্দ শুন! যাইতে লাগিল। 

তাহা শুনিয়া মাধব ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন,_-“বিকল 
কুররীকৃজনের ন্তায় কাহার এই চিত্তাকর্ষক স্সিগ্ধ তারত্বর শুনা যাইতেছে? 
স্বরটি যেন পরিচিতের স্তায় কর্ণের পূর্বোপলব্ধি জন্মাইতেছে। ইহাতে 
যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও অস্থির হইয়। উঠিল ! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিহবল হইস্া 

পড়িল! গ্রান্রস্তস্তে গতি হ্থলিত হইতে লাগিল ! কি নিমিত্ত একূপ হইতেছে 

এবং এই ব্যাপারই বা কি? করালায়তন হইতেই এই করুণধ্বনি 

উচ্চারিত হইতেছে । উহ1 এরূপ অনিষ্টকর ব্যাপারের উপধুক্ত স্থানই 

বটে ! যাহাই হউক, ব্যাপারটা কি, দেখিতে হইল |” ৃ 

এই বপিয়া মাধব দ্রতবেগে করালাঁয়তনের দিকে অগ্রসর হইলেন 

এবং দেখিতে পাইলেন যে, বধ্যবেশা মালতীকে লইয়! দেবার্চনাব্যস্ত 
অঘোরঘণ্ট ও কপালকুগুল! তথায় রহিয়াছেন। কাপালিক চামুণগ্ডাকে 

২১ 
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উপহার দিবার জন্ত কপালকুগুলাকে যে স্ত্রীরত্ব আহরণের আদেশ 

দিয়্াছিলেন, মালতীই সেই স্ত্রীরত্ব! মালতী সৌধশিখরের অলিন্দে 

নিদ্রিতা ছিলেন ; কপালকুণ্ডল! তাহাকে তথা হইতে লইয়া আসেন । 

মালতী বলিতেছিলেন,__-পহ! নির্দয় পিতঃ, দেখ, এক্ষণে তোমার 

রাজচিত্ব-আরাধনার উপকরণ বিন হুইয়! যায়! হ! ম্েহময়ি মাতঃ, 

দৈবের ছুঃখকর লীলার তুমিও হত হইলে! হা মালতীময়জীবিতে 

ভগবতি কামন্দকি, আমার কল্যাণসাধনই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য ; 

আমার প্রতি স্নেহই আপনার ছঃখের কারণ! হ! প্রিক্সসথি লবঙ্গিকে, 

এখন হইতে আমাকে কেবল স্বপ্রসমরেই দেখিতে পাইবে 1” 

তখন মাধব বলিয়! উঠিলেন,__“এই ত সেই মদ্দিরেক্ষণা। এক্ষণে 

সন্দেহ দুর হইল । প্রিয়তম! জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাহার সংবদ্ধন! 

কর! যাউক।+ 

অনস্তর তিনি ক্রতবেগে সেইদ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন । 

অঘোরঘণ্ট ও কপালকুগ্ডণা করালাকে প্রণাম করিয়া! বলিতে- 

ছিলেন,_-“দেবি চামুণ্ডে! তোমাকে প্রণাম । আর সদর্প-পদমর্দনে 

আনমিত ভূগোলের নিগীড়নে অধোগামী কৃর্ণপৃষ্ঠ তইতে ব্রহ্ধাওস্থিতি 
দ্খলিত এবং পাতালপ্রতিম গগন-বিবরে সপ্তার্ণব প্রক্ষিণ্ত করিয়া! বিভব 

বিকাশ করিতে করিতে, যাহা নীলকণের সভাকে আনন্দিত করিয়! 

তুলে, তোমার নেই ক্রীড়াকেও বন্দনা! করি। সধশালিত গজাজিনপ্রাস্তে 
স্থিত, নথরাবলির আঘাতে বিদীর্ণ, চন্ত্ররেখা হইতে ক্ষরিত অসুতধারায় 

জীবিত তোমা'র কণঠমালার কপালসমূহের প্রচণ্ড অট্রাসে ভীত ভৃতগণ 
বসান স্ততি করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহাতে শ্রান্ত শ্বাঁসত্যাগী কৃষ্তুজজ- 

চয়ের কেযূর-সন্লিভ নিম্পীড়নে প্রসারিত ফণপীঠ হইতে নি:স্যত 
বিধজ্যো ততে ভয়ঙ্কর। তোমার প্রসারিত বাহু-সমূছে ভূধর সকল বিক্ষিপ্ত 
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হইতে থাকে, প্রজ্বলিত অনলে পিঙ্গল ললাটনেত্রের ছটাঁভারে ভীষণ 

মন্তকের ঘূর্ণনে জলস্ত কা্ঠচক্রক্রিয়ার প্রবর্তনে দিগন্তদকল গ্রধিত 

দেখায়, তু খট্টাঙ্গের অগ্রভাগে বন্ধ পতাকাঁসকলে তারাগণ বিক্ষিপ্ত 
হইয়া যায় এবং প্রমুদ্দিত পুতন-বেতালপ্রভৃতির তালে বিদ্দলিতশ্রবণা 

উদ্ত্রাস্তা গৌরীর আলিঙ্গনে স্ৃষ্টচিত্ত ভ্রিলোচনকে আনন্দ প্রদান করে, 

তোমার সেই তাণ্ডব নৃত্য আমাদিগের অগ্ুত নাশ ও হর্ষ প্রদান 

করুক 1৮ 

এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়৷ মাধব বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-“ছায়, 

কি প্রমাদ! অলক্তকরাঁগে রঞ্জিত এবং রক্তমাল্য ও রক্তবসনে ভূষিত 

হইয়া, বস্থুতুল্য ভূরিবস্থুর কন বৃকদ্বয়ের গোচরে পতিতা মৃগীর সভায় এই 

দুই পাষও চগ্ডালের হস্তে পড়িয়া মৃত্যুমুখে অবস্থান করিতেছেন! হায়, কি 

কষ্ট,- হায়, কি অনিষ্ট এবং বিধাতার এ কি নির্দয় কার্ধ্যারস্ত 1 

কপালকুগ্ুলা মালতীকে বলিতেছিলেন,_- “দি তোমার কোন 

প্রিয়জন থাঁকে ত, এই সময়ে স্মরণ করিয়া লও | কারণ, দারুণ কৃতান্ত 

তোমাকে শীপ্র শীপ্র আকর্ষণ করিতেছে 1” 

তথন মালতী বলিতে লাগিলেন,_“হ। দেব মাধব, পরলোকগমন 

করিলেও এ অভাগিনীকে ন্মরণ করিও । প্রিয়জন যাহাকে স্মরণ করে, 

সে কখনও মৃতা হয় না” 

ইহ! গুঁনিয়! কপালকুণ্ডল! বলিয়া উঠিলেন,_-ঠ্হায়, এ তপন্থিনী 

মাধবের অনুরক্ত1 1” 

অবিলম্বে খড় উত্তোলন করিষ! 'যা্চাই হউক, ইহাকে বলিপ্রদান 

করি” বলিয়া অধোরঘণ্ট দ্বেবীর উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,--“তগবতি 

চাসুণ্ডে ! মন্ত্রসাধনার পূর্বে সংকল্পিত ও আনীত পৃজোপছা'র গ্রহণ কর।” 
সহসা মাধব উপস্থিত হইয়া, মালতীকে প্রকোষ্ঠমধ্যে টানিয়! লইলেন 
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এবং বলিতে লাগিলেন,-“রে ছুরাত্মন কাপালিক চগণ্ডাল, দুর হু! 

ভুই-ই নিহত হইলি।” 

_ মাধবকে দেখিয়' “মহাভাগ, রঙ্গ! করুন” এই বলিয়! মালতী তাহাকে 
জড়াইয়া ধরিলেন। 

মাধব বলিলেন,-_“মহাভাগে, ভীত হুইও না, মরণভয়ে শঙ্কা! পরিত্যাগ 

করিয়া, অনর্গল প্রলাপে যাহার প্রতি স্নেহপ্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার সেই 

সখা সম্মুথে উপস্থিত ! তাই বলিতেছি, সুতন্থ, ভয়-কম্প ত্যাগ কর; 

এক্ষণে এই পাপ্টাহ নিজ বিরুদ্ধ পাপের পরিণাম-ফল ভোগ করিবে |” 

অঘোরঘণ্ট বলতে লাগিলেন,--“আ ! কে এই পাপটা আমাদের 
অন্তরাল হইয়া দীড়াইল ?* 

শুনিয়া কপালকুগ্ডল! উত্তর করিলেন,_-"ভগবন্, এট ইহার স্নেহ- 

পাত্র, কামন্দকীর শুহ্ৃৎপুক্র মহামাংসবিক্রেতা মাধব ।৮ 

মাধব সজলনয়নে মালতীকে জিজ্ঞাস করিলেন," মহাভাগে, এ কি ?* 

বহুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া মালতী বলিতে লাগিলেন,__-“মহাভাগ, 

ঘামি ইহার কিছুই জানিনা । এইমান্। জানি যে, উপরি অলিন্দে 

নিদ্রিতা ছিলাম, এখানে আসিয়া জাগরিতা হইয়াছি। কিন্ত তুমি 

'আসিলে কেন ?” 

মাধব একটু লজ্জিত হইয়া উত্তর দিলেন,_-“তোমার পাপিপন্কজ- 

গ্রহণে ধন্য হইবার ইচ্ছায়.অধীর হইয়া! মহামাংসবিক্রয়ের জন্য শ্মশান- 

ভূমিতে বিচরণ করিতেছিলাম। তাহার পর তোমার রোদনধ্বনি 

শুনিয়। এখানে আসিয়াছি।» 

গুনিয়! মালতী মনে মনে ধলিতে লাগিলেন,--“হায় | ইনি আমারই 

জন্ত আপনার প্রতি উদ্দামীন হইয়! শ্মশান-ত্রমণ করিতেছেন ?” 
মাধব তাহাদের উভয়ের আগমন কাকঙালীয়ের স্ভায় বোধ করি" 
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লেন। চিত্তে নানাভাবের সঞ্চার হওয়ায়, তিনি আবার বলিতে লাগি- 

লেন,_-ণরাহুর আননে প্রবিষ্ট। ইন্দৃকলার গ্তায় [প্রয়তমাকে দৈবাৎ 

পাইয়া) এই দশ্থ্যর কপাণ শাত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া) আমার চিত্ত মাতন্কে 

বিকল, করুণায় দ্রবীভূত, বিস্ময়ে বিক্ষোভিত, ক্রোধে প্রহ্নলিত ও আনন্দে 
বিকসিত হইয়া কি এক অনির্বচনীয় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে । 

অঘোরঘণ্ট মাধবকে বলিয়! উঠিলেন,-_-*অরে ব্রাহ্মণবালক, ব্যংশ্রের 

আদ্রা» মুশীর পন্তি কৃপাকুল মৃগের স্তানন তুই পাশ বলিস্থান বাসী হিংসারুচি 

আমার গ্োচরে পড়িয়াছিনূ। অগ্নে খজ্গাধাতে তোর স্কপ্ধ ছিন্ন করিয়া, 

শিরোহীন দ্বেহের রধিরধারার ভ'দজননীকে প্রীত করিতেছি ।” 

মাধব উত্তর করিলে ন,--“ছুলাতন্ পা? চও্খল, তুই সংসারকে অসার, 

ত্রভু*নকে রত্বহীনঃ লোক্মকল:ক নিরালোক, বান্ধবজনকে মরণশরণে 
রত, কন্দর্পকে দূর্পশৃন্ঠ, লো কচক্ষুনিম্্রীণূকে বিকল এবং জগৎ জীর্ণারণ্যে 

পরিণত করিবার ইচ্ছা করিতেছিম্ কেন? অরে পাপ, প্রিয়সখীগণের 

লীলাপ্রিহাসে প্রক্ষিপ্ত স্থকুমার (শরীষ-পুষ্পের আঘাতে ঘিনি ম্লান হ্হইযা 

উঠেন, ভীহারই বধার্থ তুই অস্ত্র উত্তোলন করিতেছিন্? তবে দেখ্ 

হোই মস্তকে এই আকম্মিক যমদ্ণ্ডের স্যার আমার বাহু নিপতিত হউক 1”? 

গুনিয়া অঘোরঘণট বলিলেন,__ছ্রাত্মন্, প্রহার করিয়া দেখ, কেমন 

তুই থাক্িস্।৮ 
উভয়ের বিবাদারস্ত দেখিয়া! মালতী বলিতে লাগিলেন,_-"সাহসিক 

নাথ, প্রসন্ন হও ; এ দুষ্ট নিদারুণ, তাই বলিতেছি, আমাকে রক্ষা কর 
এ অনর্থকর ব্যপার হইতে নিবৃত্ত হও |” 

কপালকুণ্ডল। অঘোরঘণ্টকে বলিলেন,_-"ভগবন, সাবধান হুইর়া' এই 

টর্নাত্মাকে নিহত করিয়া! ফেলুন | 

তখন. মাধব ও অধোরঘণ্ট মালতী ও কপালকুগ্ডলাকে জক্ষ্য করিয়া 
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বলিতে লাগিলেন,-_-“ভীক্ু, হৃদয়ে ধৈধ্য ধারণ কর ? এ পাপ হত হইল | 

সৃগের সহিত যুদ্ধে করিকুস্তবিদারী পাণি-বজে ভূষিত সিংহের প্রমাদ, 

রেহছ কখনও কি অনুভব করিয়াছে ?” 

এ দিকে মালতীকে দেখিতে না পাইয়৷ অমাত্য ভূরিবস্ চারিদিকে 
সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। কামনাকীও তাহ! জানিতে পারির়াঃ ভৃরিবন্থৃকে 
আশ্বাস প্রদান করিয়া, সৈন্যগণকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহার। 

ষেন করালায়তন অবরোধ করে। কারণ, তিনি বুঝতে পারিয়াছিলেন 

যে, অঘোরঘন্ট (ভিন্ন এই ভীষণ ও অদ্ভূত কর্থু আর কাহারও নহে এবং 

করালার উপহারের জন্ত এইবূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রজ্ঞাচক্ষু কাম- 

শ্দকীর এই ঘোষণ! শুনিবামাত্র সৈম্তের করালার়তন অবরোধ করিল। 

মাধব প্রভৃতিও সে ঘোষণ। শুনিয়াছিলেন। 

তখন কপালকুগডল। 'অঘোরঘণ্টকে বাঁললেন।--“ভগবন্ঠ আমরা 

অবরুদ্ধ হইলাম ।” 

অঘোরঘণ্ট উত্তর দলেন,--"এই সময়ে পৌরুষ-প্রকাশের অবসর 

বটে।” 

মালতী “হা! পিতঃ হ1, ভগবতি” বলিয়। বিলাপ করিতে লার্গিলেন। 

মাধব বঙ্সিজেন,--““প্রক্তমাকে পরিজনদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া, 

পরে তাহাদের সমক্ষেই এ দুরাত্মাকে নিহত্ত করিতেছি ।” 

এই বলিয্া! মালতীকে সরাইয়া! দিদ্লা কাপালিকের সন্মুখভাগে 

দ্রীড়াইলেন। পরে মাধব ও অঘোরঘণ্ট উভয়ে উভয়কে উদ্দেশ করি! 

বলিতে লাগিলেন,--“রে পাপঃ আমার এই অসি কঠোর আস্থিগ্রন্থের 

অভিঘাতে মুখরিত হইয়া প্রথর নাযুচ্ছেদে ক্ষণধাত্র বেগশাস্তি করিয়া, 

পঙ্কের হার মাংসপিণ্ডে নির্ভয়ে নিপতিত হইতে হইতেঃ তোর অঙ্গপ্রতাঙ 

খণ্ড খণ্ড করিয়া এক্ষণে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকুক ৷” 



পাষগুদলন। 
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এই বলিয়! উভয়েই যুদ্ধ করিতে করিতে সে স্থান হইতে নিক্ষান্ত 

হইলেন। মালতী ও কপালকুগুলা তাচাদের অন্ুনরণ করিলেন । 

(৬) 

কাপালিক অঘোরঘণ্ট মাধবের হম্তে নিহত হইলেন। কপালকুগুল! 

মাধবকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মাধব কিন্তু 

তাহাকে স্ত্রী বলিয়া উপেক্ষা করেন। কপালকুগ্ডলার এ অবজ্ঞা সহ 

হইল না) বিশেষতঃ গুরুবধে তাহার প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয় 
উঠে। অমুক্তরোধ!, তীক্ষদশনা, [বযোদগার-ভীষণ। ভূজঙ্গী সর্বদা 

জাগরিতা থাকিতে যেমন ভূজঙ্গশক্রর শাস্তিলাভ ঘটে না, কপালকুণ্ডলাও 

সেইরূপ যাহাতে মাধবের অশান্তি জন্মে, তাহারই জন্য বাগ্র হইয়া 

উঠিলেন। 

এ দিকে নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহুরও আয়োজন আরম্ত 

হইল। বৃদ্ধগণের আদেশে সামস্তর(জগণ কর্তব্য বিষয়ে নিরত হইলেন) 

ব্রাহ্মণগণ শ্রব্ণমধুর পাঠারস্ত করিলেন ; মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত নান! বচন- 

ভর্গির সঠিত নুতা, গীত, বাদ্ধের অনুষ্ঠান ছইতে লাগিল । বরধাত্রা ক্রমে 

বধৃগৃহের নিকটবন্বী হইল। বর আসিতে না আসিতে কামন্দকীর 
আদেশে ভূরিবন্থভবনের মহিলাগণ মজলাচরণের জগ্ত মালতীকে নগর- 
দেবতার মন্দিরে পাঠাইয়৷ দিলেন; অনুষাত্রী লোকজন সেজন্য সজ্জিত 

হইয়া চলিল | 

কপালকুগ্ল! ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন । কিন্তু লোকের সমাগম দেখিয়া তিনি সে স্থান পরিত্যাগ 
করিলেন এবং মাধবের অপকার-সাধনের উপ!য় দেখিতে লাঁগিলেন। 

কামন্দকীর আদেশে মাধব ও মকরন্দ নগরদেবতার মন্দিরে গিয়া- 
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ছিলেন ; মালতী যে তথায় আদিবেন, তাহাও তাহারা জানিতেন। 

মালতী আসিতেছেন কিনা, জানিবার জন্ত মাধব কলহংসকে পাঠাইয়! 
দিলেন ; কলহংস মালতীর যাত্রা! দেখিয়! মাধবকে আনন্দিত করিবার জন্য 

তাহার নিকট অগ্রসর হইল। 

দেবাক্তনে আসিয়া মাধব মংরন্দতক বলিতেছিলেন, -“মুগাক্ষী 

মালতীর প্রথম-দর্শনদ্দিবন হইতে উত্তরোত্তর বঞ্িত এবং তীভার প্রণক়্- 

বিলাসে চরমদীমান্স উপনীত আমার মদনব্যথার অগ্ভ উভর প্রকারেই 

অবসান ঘটবে এবং ভগবতীর কৌশল হয় কল্যাণ-সাধন করিবে, না হয় 

বিফল হইয়া উঠিবে।” 
পে কথান্ন মকরন্দ বলি! উঠিলেন,--প্বুদ্ধিমতী ভণবতীর কৌশল 

কি কথনও বিফল হয়?” 

সেই সময়ে কলহংম আসিয়া সংবাদ দিল যে, মালতী সেখানে খদ- 

বার জন্ যংত্রা কপিয়াছেন। 

ম'ধবের তাহা সত্য বলিম্বা বিশ্বাস না ভওয়ায় মকরুন্দ বগিতে 

লাগিলেন, ্মলহংসের কথাক তে'মার আবশ্বস জন্মিতেছে ? তাহার 

যাত্রার বিষে কি ভাবিতেছ ? তলনি যেনিকটে আস, পড়িয়াছেন, 

বুঝিতে পারিঞ্চেছ ন! কি? পবনে বিকীর্ণ মঘজালের গঞ্জনের 

হায় অসংখ্য মঙ্গল-মূদ্ের ধবনি আমদের অন্তশন্দশ্রবণের শক্তি 

রোধ করিস্কা ফেলিতেছে! এক্ষণে চল, গবাক্ষপথ দিয়া অবলোকন 

কর! যাউক।” | 

এই বণিয়া' তিনি মাধবকে লইয়া! গবাক্ষবারে গমন করিলেন 
সঙ্গে সঙ্গে কলহংসও চলিল। গেই সমদ্গে মালতীর যাত্র! নিকটব্তী 
হইয়া আমসিল। তীহার! দেখিতে লাগিলেন, উড্ডীন রাজহংসশ্রেণীর 

হ্যায় রষণীয় চামব্রদকলের পৰনে আন্দোলিত পতাকা-সমূহে তরঙ্গিত 
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গগন-সরোবরে নালোপরি বিকদিত শ্বেতপদ্মতুল্য মঙ্গল-্ধবঙ্গ ছত্রনিবহ 

শোভা পাইতেছে। আবার কনককিস্কিণীজালের ঝন্ ঝন্ শব ব্হন 
করিয়া করিণীকুল আগমন করিতেছে; গল্গবধূগণের পৃষ্ঠে বারনুন্দরীগণ 

উপবিষ্ট হইয়া, তান্থুলপুর্ণ কপোলবিস্তারে স্মলিতমধুর মঙ্গল-গীত গায় 

কোলাহল তুলিতেছে ; তাহাদের ;বিচিন্ত্র রত্রালঙ্কারকিরণে আকাশতলে 

শত শত ইন্দ্রধনর উদয় হইতেছে । কলহংস দেসকল লক্ষ্য করিতে 

বলিলে, মাধব-মবরন্দ কৌতুকসহক্ছারেই নিরীক্ষণ করিতে লঃগিজেন। 

মকরন্দ ভূরিবন্থুদ সম্পদের প্রশ;স! বরিতে গাগিলেন সেই 
সময়ে নানাব্ণ মণিরত্বের জ্যোতিঃ দিকৃসকলে বিকীর্ণ হইয়া যেন 

নীলকঞঠপন্ষীর বিস্তারিত পক্ষক'ন্তিতে মিশ্রিত অসংখ্য চঞ্চঃ মযূরপুচ্ছের 

চন্ত্রকেঃ বহু ইন্দ্রধন্ুতে অথবা চিত্রযুক্ত চীনাংশুকশষ্যায় তাহাদিগকে 

আচ্ছান্দত করিয়া ফেলিল' মকরন্দ মাধবকে তাহাই বলিতেছি- বন । 

মালঠীর পরিজনবর্গ প্রতীহারগণের স্বর্নরৌপা-'বদপ্তিত বেত্র"তায় 
রচিত রেগামগুলের মধাবন্ভী হইয়া কিছুদুবে ন্মাসিতেছিগ! তিনি 

'কন্ত সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিতা তারকাবলাশোভিতা রজনীর ভ্তায় শিন্দু'ম' গত 

নুখী নক্ষত্রমাপা-হাবভূষিতা করেণুর পৃষ্ঠে আ:রাহণ করিয়!, দাঞুবর্ণ 
ক্ষীণদেতে প্রতিপচ্চন্ত্রকলার শোভ। বিশ্বার করিতে কপিিত অগ্রসর 

হইতেছিলেন। োকপকল কৌতুহল-পরবশ হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ 

করিতেছিল। কলহংস মাধপকে তাহাই বলিতে লাগিল; 

'মকরনও মাধবকে লক্ষ্য করিতে বলিয়! বলিতে অ'লম্ত করিলেন,-_- 

“দেখ, সথে, পাওক্ষীণাঙ্গে অলঙ্কারভূষিতা বরারোঁহা রম্যা বিবাছ- 

মনোৎসবশ্রী ধারণ করিয়া উদয়িনী প্রগাঢ়া মনোবাথা ব্যক্ত করি- 
তেছেন। তাহাকে দেখিয়া কুনুম-শোভিতা, অন্তরে পরিশুফ। বাললতার 

স্তারই বোধ হইতেছে ।” 
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সেই সময়ে করিণীটিকে বসাইয়া দিলে, মালতী অবতীর্ণ হইলেন। 
কামন্দকী ও লবঙ্গিক! তাহাকে লইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। 
মাধব ও মকরন্দ সানন্দে তাহ! পরম্পরকে বলিলেন এবং প্রচ্ছন্রভাবে 

থাকিয়। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশ্ত কামন্দকী ও 

লবঙ্গিক৷ তাহাদের আগমনের কথা জানিতেন। 

কামন্দকী সহর্ষে বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন,__“বিধাতা মনোজ্ঞ 

বিষয়ের অনুষ্ঠানের জন্ত আমাদের প্রতি কল্যাণ বিতরণ করুন ) দেবতার! 

পরম রমণীয় পরিণামবিধানে প্রবৃত্ত হউন? প্রিয়নুহদ্দ্য়ের অপত্য- 

যুগলের বিবাহে আমি কৃতার্থ ইয়া উঠি এবং আমার সকল যত্ব 

সফল ও স্থখকর হউক 1 

মালতী কিন্তু মনে মনে বলিতেছিলেন,_-“কি উপায়ে এক্ষণে মর্ণ- 

সুখ লাভ করি; আমার ভ্ায় মন্দভাগিনীর পক্ষে মরণও ছুলভ 

হইয়া উঠিল» 
লবঙ্গিক জানিত যে, এই দেবমন্দিরেই মাধবের সহিত মালতীর 

বিবাহ হইবে। কিন্তু মালতী তাহ না জানায় ছঃসহ কষ্টবোধ 

করিতে ছিলেন। 

মালতীর ভাব দেখিয়া লবঙ্গিক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 

“অনুকূল বঞ্চনায় ঘেখিতেছি, প্রিয়সখী কাতর হুইয়! পড়িয়াছেন।” 

সেই সময়ে পেটকহস্তে প্রতীহারী আসিয়। সংবাদ দিল যে, অমাত্য 

রাজার প্রদত্ত বেশতূষায় দেবতার সম্মুথে মালতীকে সজ্জিত করিতে 

ৰলিয়াছেন। 

তাহ শুনিয়া কামন্দকী কহিলেন)--“ইহা মঙ্গলাচরণের স্বাঁনই বটে, 

'অমাত্য যথার্থ ই বলিয়াছেন ।” 
তাহার পর তিনি প্রতীহারীকে বেশভুষ। দেখাইতে বলিলে, সে 
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ধৰলপট্টবন্ত্রের কঞ্চুলিকা, লোহিতবর্ণের উত্তরীয়, সর্ধাঙ্গের আভরণ, 
মৌক্তিক হার, চন্দন ও কুমুমমাল! দেখাইয়। দিল । কামন্দকী মকরন্দকে 

মালতীর বেশে নন্দনের ভবনে পাঠাইয়া মদয়প্তিকার সহিত তাহার 

মিলন-সংঘটনের কৌশল স্থির করিয়াছিলেন । মকরন্দ এই সকল 

বেশতৃষাযর় সজ্জিত হইলে, মদয়স্তিকাঁর নিকট তাহাকে ভালই দেখাইবে 

বলিয়৷ তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি বেশতৃষ1 গ্রহণ 

করিয়া, অমাত্যকে সংবাদ দিবার জন্য প্রতীহারীকে বিদায় দিলেন 

এদ্দিকে মালতী-মাধবের মিলন ্রাইবার জন্য মালতীকে লইয়! 

লবঙ্গকাকে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন এবং 

শান্তাম্সারে অনস্কারসকলের পরীক্ষার ছলে নিজে তথা হইতে 

প্রস্থান করিলেন। 

মালতী দেখিলেন যে, একমাত্র লবঙ্গিক। তাহার নিকট রহিল। 

লবঙ্গিকা তথন তাহাকে লইয়া মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; ওদিকে 

মকরন্দও মাধবকে লইয়৷ স্তস্তাস্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

লবঙ্ষিক। মালতীকে অন্গরাগ ও কুন্ুমমালা! লইতে বলিণে, তিনি. 

তাহাদের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে লবঙ্গিকা কহিল, 

*গুভবিবাহে কল্যাণসম্পত্তির নিমিত্ত জননী তোমাকে দেবতার্চন। 

করিতে পাঠাইয়। দিয়াছেন ।” | 

শুনিয়া মালতী বলিতে লাগিলেন,-“দৈবের দারুণারস্ের পরি- 

পামফল ছুঃখরাশিতে দগ্ধহদরা, ছুঃসহ মর্চ্ছেদে কাতরা, মন্দভাগিনী 

আমাকে কষ্ট দিতেছ কেন ?” 

লবঙ্গিক৷ বলিল,--“'তুমি কি বলিতে চাছিতেছ ?” 

মালতী উত্তর দিলেন,--"্আমার মনোরথ দুর্লভ বিষয়ে ধাবিত 

ক₹ইতেছে ; ভাগ্য আবার তাহাতে প্রতিকূল ? তাই বলি শুন।” 



৪৯২ কবিকথা । 

মালতীর এইমাত্র কথ! শুনিয়া! মকরন্দ মাধবকে বলিয়। উঠিতলন,__ 

“নখে, শুনিলে ত ?” 

মাধব উত্তর করিলেন,--*শুনিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় এখনও তৃপ্ত 

হুয় নাই | 
মান্তী তখন লবঙ্গজকাঁকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্র বিসর্জন করিতে 

করিতে বলিতে আরস্ত করিয়াছেন,--“পরমার্থভগিনি, প্রিম্বনখি লবঙ্গিকে, 

তোমার এই অনাথা সখীটি এক্ষণে মরণপথে ্াড়াইয়াছে। আজন্ম 

নিরস্ত্র উপকারে যে বিশ্বাস বা়াইয়া তুলিয়াছ, তাহারই অনুরূপ 
আলিঙনে বাধিরা প্রার্থনা! করিতেছি যে, যদ আমার কিছু উপকার 

করিতে চ'হ, তাহ হইলে আমাকে হৃদয়ে ধারপ করিয়া, সমগ্র সৌভাগ্য- 

লক্ষীর অধিষ্ঠঃন মঙ্গলময় শ্রীমাধবের আনন্দমস্ছণ মুখারবিন্দটি অব- 

লোঁকন করিও 1 

শুনিয়া মাধব বলিগ! উঠিলেন.--“ব্য়ঙ্ক মকরন্দ, সৌভাগাক্রমে 

যাহাতে মরন জীব-কুজ্মের বিকাশ সম্পাদন করে, হন্ট্রিন্বঘকলকে 

মোহন ও তৃপ্ত ক'রয়ং তুলে, আপন্দধারা ঢণলয়! দেয় 'এবং হৃদয়ের 

অবসাদ নাশ করিয়া তাঁহার পক্ষে রসায়ন তুল্য ভইয়! উঠে, সেই 

বচনামৃতরা'শ আমার কর্ণ শীতল করিয়া দিল 1 

মালতী আরও বলিতে লাগলেন,_-“সখি, আমার অবস্থা গুনিয়। 

আমার সেই জীবনদাতা যাহাতে তীহার শরীররত্ব পরিত্যাগ না করন 

এবং আমার স্মরণে ও আমার কথাতেই রত থাকিয়া! জীবনধাত্রার প্রতি 

উদাসীন ন1 হন, তাহাই করিবে । তোমার এই অনুগ্রভেই মালতী 

ক্ুৃতার্থা হইবে 1৮ 

মালতীর কথার মকরন্দের মনে কষ্ট হইতে লাগিল। মাধবও 

বলিতে আরস্ত করিলেন,--“নৈরাশ্তে কাতরহৃদয়! মৃগাক্ষীর কক্ুণাপূর্ণ 



মালতীমাধব। ৪৯৩ 

মনোহর অন্ুরাগমোহে প্রলপিত কথাগুলি শুনিয়া আমার হদয় চিন্তা 

বিষাদবিপদে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়! উঠিতেছে ।” 
লবঙ্গি ক মালতীকে কহিল,__“তোমার অমঙ্গল দূরে গিয়াছে । আমি 

আর শুনিতে পারিতেছি না ।” 

মালতী উত্তর দ্িলেন১_-“সখি, মালতীর জীবনই তোমাদের প্রিয়, 

কিন্তু মালতী নহে ।” 

লবঙ্গিক। বলিল,-- “তুমি ও কথ! বলিতেছ কেন ?”? 

তখন আবার মালতী বলিতে লাগিলেন,_ “কারণ, ভোমার আশাপুর্ণ 

কথায় আমায় বখচাইয়া রাখিয়া, রা দ্বণাকর ব্যাপার অনুভব করাইতে 

চাহছিতেছ । এক্ষণে আমার বাঞ্ছ! এই যে, সেই দেবের নিকট অন্টের 

পরাধীন অপরাধী আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। প্রিয়" 

সখিঃ তৃমি ইহাতে শক্র হইও না।+ 

এই বলিয়! ঙিনি লবঙ্গিকার পদতলে নিপতিত হইলেন । 

মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,_-“ইহাই প্রণয়ের শেষ সীম1।1% 

সেই সময়ে লবঙ্গিক! মাঁধবকে তথায় ধাইতে উঙ্গিত করিল, মকরন্দও 

মাধবকে লবঙ্গিকার স্থানে যাইতে বলিলেন । মাধব উত্তর দিলেন,- 

“আমি জড়তায় বিহ্বল হুইয়! পড়িতেছি।” 

শুনিয়া মকরন্দ বলিলেন,_-“উহাকে সন্নিহিত অভ্যুদয়ের শ্বভাব 

বলিয়া জানিবে।” 

তাহার পর মাধব লবঙ্গিকার স্থানে গমন করিলেন; লবঙ্গিক। 

তথা হুইতে সরিয়া ফড়াইল; মালতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন 

না। তিনি বলিতে লাগিলেন,_-«সধি, অনুকূল হইয়া অনুগ্রহ 

কর ।” 

সে কথায় মাধব উত্তয় করিলেন,--“মরণে সাহস পরিত্যাগ কর, 



৪8৯৪ কবিকথা | 

অরণপথে অগ্রসর হইও না) আমার বিরস হৃদয় তোমার বিয়োগহুঃথ সন্থ 

করিতে অক্ষম” 

মালতী কহিলেন,_-“সথি, মালতীর 'প্রণাম লঙ্ঘন করিও ন11” 

তথন আবার মাধব বলিতে লাগিলেন,_-“আমি কি আর বলিব? 

তুমি বিরহে দারুণ দুষ্কর কর্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ, কাজেই 

তোমার যাহ! অভিলাষ, তাহা! করিতে পার ; এক্ষণে আমায় আলিঙ্গন দান 

কর”; 

হর্ষসহকারে মালতী অন্গৃহীত হইলাম” বলিয়া উঠিয়া ঈ্লাড়াই- 
লেন এবং বলিতে আরম্ভ ক আমি আলিঙ্গন করিতেছি 

বটে, কিন্তু চক্ষু বাষ্পভরে পরিপূর্ণ হওয্ায় তোমার দর্শনলাভ ঘটি- 

তেছে না 1” 

তাহার পর তিনি মাধবকে আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে বলিয়! 

উঠিজেন _-“সথি, আজ তোমার স্পর্শটি যেন কঠোর পদ্মগর্ভের স্যায় 

রোমাঞ্চিত ও অন্যবিধ বোধ হইতেছে; কিন্তু তাহাতে শরীর সিদ্ধ 

হইয়া উঠিল। এক্ষণে শুন, তুমি মন্তকে অঞ্জলি স্পর্শ করিয়। তাঁহাকে 
জ্ানাইবে যে, এ হুতভাগিনী প্রফুল্ল কমলের ন্তায় শোভাময় তাহার 

মুখচন্দ্রখানি শ্বচ্ছন্দভাবে দেখিয়া, নয়নের মহোৎসব সম্পাদন করিতে 

পারে নাই । ছুর্বার দুঃথে ধৈর্যযনাশ হইলেও মিথ্যা মনোরথে এতর্দিন 

হৃদয়টি ধারণ করিয়াছিল । তাচার শরীর-সস্তাপ সথীগণের দুঃসহ হইলেও, 

গে কিন্ত বারংবার তাহা সহা করিয়াছে ঃ চন্দ্রাতপ ও মলয়-মারুত 

গ্রভূতি অনর্থ সকলও অতিবাহিত করিতে সমর্থহইয়াছে। পরিশেষে 

সে একেবারে নিরাশ হইয়। পড়ে । আর প্রিয়-সখি, তুমিও আমায় মনে 

রাঁখিবে। শ্রীমাধবের শ্বহম্তরচিত। এই মনোহর! বকুলমালাকেও মালতীর 

সমান দেখিবে এবং সর্বদ! হৃদয়ে ধারণ করিয় রাঁখিবে |” 



মালতীমাধব। ৪৯৫ 

এই বলিয়া নিজ ক হইতে বকুলমাল! উন্মোচন করিয়া মাঁধবের 
গলে পরাইয়| দিলেন এবং তিনি লবঙ্গিকা নহেন জানিয়। ভয়ে কম্পিত 
হইয়া! উঠিলেন। 

এ দিকে মালতীর গাঁ়ালিঙ্গনৈ মাধবের মনে হইল যেন, কপ্পূর, 
হরিচন্দন, চন্ত্রকাস্তমণির দ্রব ও শৈবালমুণালাদি হিমদ্রব্রাশি মিপিত 
তয়! তাহার অঙ্গে নিষিক্র হইল। 

মালতী বলিতেছিলেন,_-«“লবঙ্গিকাও অবশেষে আমাকে প্রতারণা 
করিল !”” ॥ 

তাহা শুনিয়া মাধব বলিয়া উঠিঠলন,__-“দেখিতেছি, তুমি কেবল 
নিজেরই মনোবেদনা অনুভব করিতেছ, পরের দুঃখের কথা কিছুমাত্র 
আবগত নভ। তাই বলিতেছি, তুমিই তিরস্কাঁরের যোগ | আর 

'আমি উদ্দাম দেহদাহজ্ঞরে তোমার মিলনকল্পনায় বেদন। দুর ও 
তোমারই স্নেহবিশ্বাসে জীবন ধারণ করিয়া কোননূপে দিনযাপন 
করিতেছি ।” 

ইহাতে লবঙ্গিকা মালতীকে কহিল,_-“সখি, তোমার উপযৃক্ত 
তিরস্কারই হইয়াছে ।” 

কলহংস বলিয়া ঈঠিল, _-“এ আয়োজনটি রমণীয় বটে।” 
মকরন্ন মালতীকে বলিতে লাগিলেন,_-"মহাঁভাগে, সত্য সত্যই 

তোমাকে নেহময়ী জানিয়া, প্রিয়বয়স্ত জীবন ধারণ করিয়! এ কয়দিন 
অতিবাহিত করিয়াছেন । এক্ষণে মঙগগলম্ুত্র-ভূষিত তোমার করগ্রহণের 
'অন্নগ্রহে ইনি আনন্দলাভ করুন এবং আমাদেরও অভিলাষ সফল 
হউক |” 

লবঙ্গিক৷ বলিয়। উঠিল,--““যে জন হৃদয়ে স্বয়ংগ্রহণের সাহস অবলম্বন 
করিতে কুষ্ঠিত নয়, তাহার গ্রহণের আবার বিচার কেন ?* 



৪৯৬ কবিকথা ।. 

মালতী কিন্তু কুমাবীজনের বিরুদ্ধাচরণ ঘটিতেছে দেখিয়া ভীত ও 

কম্পিত হইতে লাগিলেন। 

সহস! কামন্দকী উপস্থিত হইয়! মাল তীকে দেখিয়া বলিয়া! উঠিলেন,-_ 
*পুভ্রি, কাতরে, এ কি 1” 

মালতী তথন কাপিতে কাপিতে পরিব্রাজিকাকে জড়াইয়া ধরিলেন। 
কামন্দকী তাহার চিবুক তুলিয়া! বলিতে লাগিলেন,_-প্যাহার তোমাতে ও 

তোমার যাহাতে প্রথমে চক্ষরাগ, পরে মনের একাগ্রতা, অবশেষে 

পরস্পরের তনুগ্লানি সংঘটিত হয়, এই সেই প্রিক্তম। তাই বলি 

আুব্দনে, জড়ত] পরিত্যাগ কর, বিধাতার প্রবত্ব সফল এবং কামও 

সকাম হউক ।৮ 
লবঙ্গিকা' একটু পরিহাস করিয়া! কহিল,__-*ভগবতি, আমার মনে 

হয়, কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রিতে শ্াশানভ্রমণ ও প্রচণ্ড ভূঙ্দণ্ডে পাষওনিপাত 

দ্রেখিয়৷ ইহাকে সাহভসিকবোধে প্রিয়সথী কম্পিত হইয়া উঠিতেছেন।” 

মকরন্দ মনে মনে লবঙ্গিকাকে সাধুবাদ দিয়! বলিতেছিলেন,_ 

*অবদর বুঝিয়াই লবঙ্গি কা গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের কথাটি উল্লেখ 

করিয়াছে । 

মালতী তখন “হ1 পিতঃ, হা মাত বাঁলয়া [বিলাপ করিতে 

লাগিলেন । 

অশ্রমোচন করিতে করিতে কামন্দকী মাধবকে বলিতে আরস্ত 

করিলেন,--*বৎসঃ যে অমাত্য ভূিবস্থুর চরণাঙ্গুলিতে সামস্তগণের 

মুকুট বিলুন্তিত হয়, তাহার অপত্যরত্ব এই মলতীকে সদৃশসংযোগ- 

নিপুণ বিধাতা) মর্দন এবং আমিও তোমাক সম্প্রদান করিতেছি।” 

তাহা শুনিয়া মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,--“ভগবতীর প্রদাদে আমা” 

টদেরও মন্েরথ সফলপহইল |» 
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মাধব পরিব্রাজিকার অশ্রমোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 

অশ্রু মাজ্জনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,_-”"তোমাদের ন্যায় 

ব্ক্তির প্রীতি যতই পরিণত হয়, ততই রমণীয় হইয়া উঠে। আমিও 

নাল] কারণে তোমার মান্তা ১ তাই বলিতেছি, আমার পরোক্ষে মালতীর 

প্রতি প্রগাঢ় স্নেহরূপ করুণাপ্রকাশে যেন বিরত না হ9।+ 

এই বলিয়া! তিনি মাধবের পদতলে নিপতিত হইতে ইচ্ছা করিলে, 

মাধব তাহাকে নিবারণ করিয়! বলিয়া উঠিলেন,--“ভগবতী দেখিতেছি, 

বাৎসল্য-প্রভাবে সম্বন্ধ অতিক্রমেও উদ্যত হইয়াছেন |” 

মকরন্দ তখন পরিব্রাজিকাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, __"ভগবতি, 
আপনাদের এই মালতী মস্থাকুল প্রস্থতা, নয়নোতসবকরী, পরিণতপ্রেম- 

অয্নী এবং গুণোজ্জলা। এ সকলের এক একটিই আমাদের পক্ষে 

গুরুতর বনীকরণ। ইহার পর মার কি বলিব ?” 

তখন মালতীকে গ্রহণ করিবার জন্য কামন্দকী মাধবকে আদেশ 

করিলেন ; মাধবও তাহার আদেশ-পালনে সম্মত হইলেন। 

তাহার পর পরিব্রাজিক! মালতী-মাধবকে সম্বোধন করিয়! বলিতে 

লাগিলেন,_-“পতিই স্ত্রীগণের প্রিয়তম বস্ত, সখা. বন্ধুদমৃহ, অভিলাষ- 

সকল, নিধি ও জীবন । আবার ধন্মপত্বীও পুরুষদিগের তাহাই । বসে 

ও বৎস, ইহাই ঘেন তোমাদের জ্ঞাত থাকে 1% 
মকরন্দ ও লবঙ্গিকা কামন্দকীর এ কথায় অনুমোদন করিলেন । 

এইরূপে মালভী-মাধবের মিলন ঘটাইয়া কামন্দকী নন্দনকে 
প্রতারিত এবং মকরন্দ-মদয়স্তিকার মিলন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

মকরন্দকে স্বীয় পরিণর-সম্পাদনের জন্ত পরিব্রাজিক! তাহাকে মালতীর 

বিবা€বেশে সজ্জিত হইবার আদেশ দিয়া, হার হস্তে পেটকটি প্রদান 
করিলে, মকরন্দ পরিব্রাজিকার নিদেশ পালন করিলেন । 

৩২ 



(৪৯৮ কবিকথা। 

মাধব এরূপ কার্ম্য স্থকর হইলেও ইহাতে মকরন্দের অনিষ্টে 

সম্ভাবনা আছে জানাহলে, কামন্দকী উত্তর দিলেন,_-'তোমার সে চস্তাঃ 

প্রয়োজন নাই » 

অল্পক্ষণ পরেই মকরন্দ আসিয়া হাসিতে হাঁসতে মাধবকে কহিলেন,-- 

“এই দেখ, সথে, আমি মালতী হইয়াছি ।” 

মাধব মকরন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, উপহাঁস-সহনকারে 

কামন্দকীকে বলিখেন,_-“ভগবতি, নন্দন অতি পুণ্যবান্। কারণ, দে 

মুহূর্তের জন্তও এপ! প্রশ্নার অদ্তিলাষ করিবে ॥” 
তাহার পর পরিব্রািকা মালতী-মাধবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।__ 

*তোমরা এক্ষণে বিখাহমঙ্গল সম্পাদনের জন্ত এখান হইতে বাহির হইয়' 

গহন বনপথে আমার ম্রাশ্রমের পশ্চাৎ বুক্ষবাটি কায় গনন কর। সেখানে 

অবলোকিত। বিবাহের দব্যজাঁত সাজাহয়া রাখিয়াছে। আর বলিতেছি, 

গাঢ়োৎকগ্ঠায় কেরল-বধুগণের কঠোর কপোলের স্তায় পা্ডুবর্ণ পত্রে 

শোভিত, তাশ্ব,লী-লতাঁয় বেষ্টিত, ফলনরে অবনত পুগক্রমে মনোহর, 
ব্দরীফল-ভক্ষণে প্রীত পক্ষিগণের রবে পরিপূর্ণ এবং পবনচালিত 

জন্বীরবেষ্টনে ভূষিত সেই উগ্ঠানবাটিক! তোমাদের প্রীতি সম্পাদন 

করিবে । তথায় মকরন্দ-মদয়ান্তকার আগমন পধ্যস্ত অপেক্ষা করিতে 

হইবে ।” ্ 
হর্ষহকারে মাধব বলি! উঠিলেন,--“কল্যাণের উপর আবার কল্যাণ 

বর্ষণ হউক 1৮ 

কলহংস কহিল,--“আমাদের ভাগ্যে কি তাহ ঘটিবে ?, 

মাধব উত্তর দিলেন,--“উহাতে তোমার সন্দেহের কোন কারণ নাই 7 

লবঙ্গিক! মালতীকে বলিল,--_“সখি, শুনিলে ত 1” 

তখন কামন্দকী মকরন্দ ও লবঙ্গিকাকে লইয়া যাইতে উদ্ধত হই- 
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লেন। লবঙ্গিকাকে যাইতে দেখিয়া মালতী বলিলেন,-_-সথি, তুমিও 

কি যাইবে ?” 

লবঙ্ষিক! উত্তর দ্রিল)--“এক্ষণে আমাদের এখান হইতে যাইতে 

হইবে বটে ।” 

তাহার পর কামন্দবী, লবঙ্গিক! ও মকরন্দ সে স্থ'ন হইতে প্রস্থান 

করিলেন । 

নিদদাঘতণ্ড করার সরসী হইতে আমুলকণ্টকিত সরস নালে স্থিত 

সিক্জধদল মনোহর রক্তপস্ন আকর্ষণের স্তায় অন্ুরাগক্রিই মাধবও মালতীর 

আকক্ষ-রোমাঞ্চিত কোমলবাহু আর্রাঙ্গুলি-রমণীয় অ.রক্ত কর গ্রহণ 
করিয়া তথ। হইতে নিক্্ান্ত হইলেন । 

(৪ ) 

মকরন্দের সুন্দর শরীরে মালতীর বেশ সন্নিবেশিত হওয়ায়, রর 

তাহাকে চিনিতে পারিল না। নন্দন বধুভবনে আসিয়া মালভাবেশী 

মকরন্দের পাণিগ্রহণ করিলেন) পরিব্রা্িকাঁর কৌশলে মকরন্দ অমাতা- 

গৃহে গুপ্ুভাবেই রৃহিলেন। তাহার পর সকলে নন্দনের বাটীঠে 

আঙিলেন 3 কামন্দ টী নন্দনকে সম্ভীষণ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া 

গেলেন ; লবজিক1 ও বুদ্ধরক্ষিতা মকরন্দের নিকট অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন ; কাহার! মকরন্দ ও মদয়স্তিকার মিলনের চেষ্টায় ছিলেন। 

নববধূর আগমনে প্রিজনবর্গ অকালে কৌমুদীমহো'ৎসবের আয়ো- 

জনে প্রবৃত্ত হওরায়, সেই অবসরে এদোষসময়ে তাহারা কাঁধ্যসিদ্ধির 

উপায় শ্টির করিলেন। কিন্তু নন্দন মদনব্যথ! সহা করিতে না পারিয়া 

সেই সময়ে বধুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মালতীবেশ মকরন্দকে 

প্রসন্ন করিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, পরিশেষে পাদবন্দন! 



৫০৩ কবিকথা। 

পর্যন্ত স্বীকার করিলেন? কিন্ত তাহাতেও তাহার নবপ্রণয়িনী অনুকূল 

না হওয়ায়, নন্দন তাহার প্রতি বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে, মকরন্ন 

তাহাকে উত্তম-মধ্যম প্রদান করিলেন। তথন নন্দন ক্রোধে ও ছঃখে 

স্থলিতবচনে ও স্ফুরিতনয্নে দিব্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,-«ষে আপন 
কৌমার বন্ধক দিয়াছে, তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই। এই বণিয়! 

তিনি বাসভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বুদ্ধরক্ষিতা এহ স্থযোগে 

লবঙ্গিকাকে মকরন্দের নিকট রাখিয়া মদয়ন্তিকাকে সেখানে আনিবার 

জন্ত তাঁহার নিকট চলিলেন। 

মদয়স্তিক বুদ্ধরক্ষিতার নিকট বরবধূর কথা কিছু কিছু শুনিয়া, 

বধুগৃছের দিকে অগ্রসর হইলেন। 

এ দ্িকে মকরন্দ লবঙ্গিকাকে বলিতেছিলেন,_-“লবলিকে, ভগবতী 

বুদ্ধরক্ষিতার প্রতি যে কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ কি সফল হুইবে?” 

লবঙ্ষিক। উত্তর দিয়া কহিল,_-“তাহাতে আপনার সন্দেহের কারণ 

নাই। অধিক কি, এ শুনুন, নূপুরের শব্দ হইতেছে) বুদ্ধরক্ষিতা 

আপনাদের এই ব্যাপারের ছলে মদয়স্তিকাকে লইয়াই আসিতেছে। 

আপনি উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ ঢাঁকিয়! নিদ্রিতের স্তায় হইয়া থাকুন ।* 

আদিতে আসিতে মদক্বস্তিক। বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিতে ছিলেন,--“সখি, 

সত্য সত্যই কি মালতী আমার ভ্রাতাকে ক্রুদ্ধ করিয়! তুলিয়াছে ?”” 
বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন, “তাহাই যথার্থ |” 

মদয়ন্ত্িক কহিলেন,__“তবে ত দেখিতেছি, অত্যাহিত ঘটিয়াছে। 

চল, এক্ষণে গির! বামশীল! মালতীকে ভন! করি ।” 

তাহার পর তাহার ছুই জনে বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। মদয়- 

স্তিক! লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞানা করিলেন,_-“নি, তোমার প্রিরসথী নিস্্রিত! 
কি না, জান দেখি ?* 
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লবঙ্জগক! উত্তর দিল,_-“সধি, তাহাকে আর জাগাই ৭ না। প্রিয় 

সখী অনেকক্ষণ বিমন! থাকিয়া, এইমাত্র একটু ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়! 
নিদ্রিতা ভইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছি, এস, ধীরে ধীরে এই 

শ্যাপার্থখে উপবেশন কর 1” 

শুনিয়া! মদয়স্তিকা কহিলেন,--*এই বামশীল! আবার বিমন! হইল 

কেন ?” 

লবঙ্গিক! বলিতে লাগিল_-“আহা! ! তোমার ভ্রাতার ন্তায় নববধূর 

বশীকরণে চতুর, রসিক, মপুরভাষী, প্রণয়ী, শান্ত বর লাভ করিয়া, আমার 

প্রিয়সখা বিমন না হইয়া কি করিবেন?” | 

তাহাতে মদয়স্তিকা বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলেন, “সখি, দেখ, আমরাই 

এখন বিপরীত তিরস্কার লাভ করিতেছি । 

বুন্ধরক্ষিতা উত্তর দ্িলেন,_-“ইহা বিপরীত হইতেও পারে, নাও 
হইতে পারে ।» | 

মদয়স্তিকা তাহ! কিরূপ জানিতে চাহিলে, বুদ্ধরক্ষিতা বলিতে আরম্ভ 

করিলেন,--“মালতী যে চরণপতিত স্বামীর প্রতি সন্মান দেখায় নাই, 

তা! লজ্জীবশে বলিয়াই বোধ হয়। তজ্জন্ত তাহাকে তিরস্কার করাও 

যাইতে পারে। কিন্তু পিয়সখি, তোমার ভ্রাতা নববধূ সমাগমের বিরুদ্ধ 

সাহসপ্রদর্শনে অকৃতকার্য হইয়া, পরে অস্বাভাবিক ভাবে মহত্ব বিসর্জন 

দিয়! যে অনুচিত বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তোমরাই তির- 

স্কারের যোগ্য । “নারীগণ কুম্থমসদৃশ ; মৃদছ্ভাবেই তাহার্দিগকে ব্যবহারে 

আনিতে হয়। তাহাদের অভিপ্রায় ন। জানিয়া বলপপ্রয়োগের উপক্রম 

করিলে, তাহারা মিলনে বিছেষ প্রকাশ করিয়া! থাকে |” ইহাই (প্রেমসুত্র- 

কারগণের উক্তি ।+ 

লবনিকাও অশ্রমোচন করিয়া বলিতে লাঁগিল,_-“ঘরে ঘরে পুরুষের! 



৫০২ কবিকথা । 

বুলকন্যার্দিগকে বিবাহ করিয়! থাকে । কিন্তু কেহই লজ্জাশীলা, নিরাছা, 

সরলা ও ম্ন্বরশ্বভাঁব কুলবালাঁকে প্রতৃত্ব দ্েখাইব বলিয়! বাক্যানলে 

প্রজ্ঘলিত করিয়া! তুলে না। এ সকল মহাপমান হাদয়ের শল্যস্বক্ূপ ও 

আমরণ স্মরণপথে উদ্দিত হইয়া! দ্রঃসহ ভইয়! উঠে এবং পতিগৃহবাসে 

বিরাগ জন্মাইয় দেয়। সেই জন্য আজন্ম আত্মীয়স্বজনের নিকট নিন্বনীয় 

বলিয়াই মনে হয়।” 

সে কথায় মদয়স্তিক বুদ্ধরক্ষিতাকে বলিলেন,--গ"সখি, প্রিয়সখী 

লবঙ্গিকাকে অত্যন্ত সন্তপ্ত দেখিতোঁছ । আমার ভ্রাতা কি কোন গুরুতর 

বাক্যাপরাধ করিয়াছেন ?”” 

বুদ্ধরক্ষি ত উত্তর দিয়া কহিলেন,_-"তাহাই বাট । আমরা শুনিয়াঁছি 

যে,তিনি মালতীতক বলিয়াছেনঃ "যে আপনার কৌমার পন্ধক দিয়'ছে, 

তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই” 1 

শুনিয়া মদয়ন্তিক1 কাঁনে হাত দিয়া বলিয়। উঠিলেন।__পকি 'অমধ্যাদ] ! 

কি অনবধ!নত' ! সখি লবঙ্গিকে, এখন তোমাকে মথ দেখাইতেও লঙ্জা- 

বোধ ভইতেছে। তাহ! হইলে 9 সখীন্সেহে কিছু বলিনে ইচ্ছা করি 1, 

লবন্সিক! উত্তর দ্িল।__”আমি তোম!রুই 1 যাহা ইচ্ছা, অসঙ্কোচে 

বলিতে পার |” 

তথন মদয়ন্তিক বলিতে লাঁগলেন,--.“মআমার ভ্রাতার ছূঃশীলতা ও 

অনু'চত ব্যবহার থাকুক, তথাপি তিনি যখন ভোমার প্রিয়দখীর্ ভর্তা, 

তখন তাহার চিত্ববৃত্তিরই অনুসরণ কর! উচিচ্ছ। তোমরা যে তাহার 

নীটচজনের হায় তিরস্কারের মূল না জান, এমন নহে ।” 
লবঙ্গিক কহিল,--.তোমার ভ্রাতা কথার ভঙ্গীতে যাহ৷ 'প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহা কি আর জানি না ?” 

মদয়স্তিক বলিলেন,--“আমি যাহা বলিতেছি, শুন। মাধবের প্রতি 
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মালতীর তারামৈত্রক অন্ুরাগের প্রবাদ সকল লোকের নিকট অধিক 

পরিমাণে প্রচার হইয়! পড়িয়াছে; সেই জন্য এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাই 

বলিতেছি প্ররিকসাঁথ, যাহান্ডে মালতার হৃদয় হইতে তাহার ভর্তার প্রতি 

উপেক্ষা উন্ুলিত হয়, তাহারই চেষ্টা কর ; নতুবা অত্যন্ত দোষ ঘটিবে। 

এরূপ দুষণীর অনুরাগের জন্ত নিললজ্জ! ও কঠোর! কুলকগ্তাগণ লোকের 

মনে কষ্ট দিয়া থাকে 1” 

লবঙ্গিকা বলিদ্লা উঠিল,_-'ঠুমিও দ্েখিতেছি অতি অসাবধান এবং 

মিথ্য। (লাক প্রবাদ্দেও মোহিত হইয়৷ পড়িয়াছ। তুমি দূর হও, তোমার 

পাঁহত আম কোন কথা কহিতে ইচ্ছা করি না ।* 

এখন মর্দয়াস্তকা বলতে আরম্ভ কারলেন,-. “সাথ, ক্ষমা কর । 

আমি তে:মাধিগকে স্পছুভাবে না বলিরা নিবৃত্ত হইতোছ না। আমর! 

সত্য সত্যই মাল শীকে মাধবগত প্রাণ বলিয়া জান । মালতীর কৃশ ও 

পারণত.কেতকীগণর্ের গ্ঠায় ধুর অঙ্গে মাধবের ন্বহস্তরচিত বকুলমাল! 

যে জাঁবনম্বরূপ হইদ্লাছুল, শাভ কে না জানে ? আর মাধবের শরীরটিও 

যে পঙভাঠচন্ত্রমগ্ুগের ভ্তায় পাতুবর্ণ, ক্ষাণ ও রমণীর হইমা উঠিয়াছে, 

তাহ! ক আমরা জান না? দে দন কুসুমাকর উদ্যানের পথমুখে যখন 

উভয়ের 1মলন ঘটিল, তথন 1বলামে উল্লসিত, কৌতুহলে উৎফুর ও 
প্রসারত নয়নোতপলের 'স্নদ্ধ চাঞ্তারার প্রকাশে, অনঙ্গনাট্যাচার্যের 

উপদেশে যথন তাহাদের দৃষ্টি চতুর? মুগ্ধ ও মধুর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহ! 

তুমিও কি লক্ষ্য কর নাই? আবার যথন আমার ভ্রাতার দানের কথা 

গুনিয়। উচ্ছলিত গভীরাবেগে উভয়ের দেহশোভা মলিন হুইয়। উঠিল এবং 

হৃদয়ের মুলবন্ধন !ছন্ন হইর। গেল, তাহাও কি ম্মরণ হয় না? ইহ! ব্যতীত 

আরও মনে হইতেছে” 

সে কথায় লবঙ্গিক1 বলিল,_-“আরও (ক আছে, শুনি ৮” 
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তখন মদয়স্তিকা আবার বগিতে লাগিলেন,_-“তবে বলি, শুন, যখন 

আমার সেই মহান্ুভব জীবনদাতার চৈতন্তলাভের কথা মালতীর নিকট 

শুনিয়া, ভগবতীর বচনকৌশলে মাধব আপনার মনং-প্রাণ পারিতোধিক- 

শ্বরূপ মালতীকে ন্বয়ংগ্রহণ করিতে বলিলেন, তখন তুমিই লবঙ্গিক1 ন 

বলিয়াছিলে, এই প্রসাদ আমার প্রিযসখীরও অভীষ্ট বটে ?” 

লবঙ্গিক বলিয়া উঠিল,--“কে সেই মহাভাগ, তাহাকে ত মনে 

পড়িতেছে না 15 

শুনিয় মদয়স্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন১--“নখি, মনে করিয়া দেখ, 

সে দ্িন বিকট দুষ্ট ব্যাঘ্বরূপী যমের গোচরে নিপতিতা অশরণা আমাকে 

যে অকারপ-বান্ধব জীবনদাত! দেই যমসমীপে আলিয়া! সকলতুবনসার 

নিজদেহ উপহার প্রদানের সাহসে আমাকে পীবর তূজদও্ড দ্বারা রক্ষা 

করিয়াছিলেন,যিনি আমারই জন্য করুণাবশে নিজ বিশাল বক্ষঃস্থলে 

দ্শনাঘাত সহ্য করিয়া, রুধিরধারায় পরস্ফুটিত জবাকুসুমমালার স্তায় 

শোভিত হইয়াছিলেন, অবশেষে সেই মহারাক্ষদ শ্বাপদটাকে নিহত করিয়? 

ফেলেন, তাতারস্ই কণা বলিতেছি 1 

লবঙ্ষি ক বলিয়! উঠিল,_-"তবে কি মকরন্দ ?” 
মদয়স্তিক] কঠিলেন,--এপ্রি্নসথি) কি বলিলে ?”, 

লবঙ্গিকা আবাঁর বলিল,--“মকরন্দের কথা বলিতেছি।” 
শুনিতে শুনিতে মদয়স্তিকার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । শুথন 

লবঙ্গিক! মদয়স্তিকার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া! বলিতে লাগিল, “মামাদের 

সম্বন্ধে ভূমি যাহা বলিলে, তাহা যেন মানিয়া লইলাম। কিন্তু তোমার 

স্তায় বিশুদ্ধ ও সরল কুলকন্াজন কথামাত্র শুনিয়া যে অকল্পাৎ বিহ্বল 

ও কদন্ব-গোলকের ভ্ভায় হইয়া উঠিল, সে বিষয়ে কি বলিব, বল 

দেখি ?” 
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সে কথায় মদয়স্তিক কিছু লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন। তাহার পর 
তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-“সধথি, আমাকে উপহাস করিতেছ 

কেন? যে আত্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি কৃতান্ত-কবলিত আমার ভীবনটি 
ফিরাইয়! আনিয়া! মহোপকার সাধন করিয়াছেন, কথা প্রসঙ্গে তাহার 

নামগ্রহণে ও স্মরণে আমি যে শীতল হইয়া উঠি, সে কথ! নিশ্চয়ই বলিব। 
যখন ০েই মহাভাগ গাড় প্রহারের বেদনায় স্বেদাক্ত-কলেবরে, মুকুলিত 

নেত্রনীলোৎপলে ভূমিতলে অসিলত। স্থাপন করিয়া দেহভার বহন 

করিতেছিলেন ও কেবল মধ্স্সস্তিকার নিমিত্ই দুলভ জীবলোক 
পরিত্যাগে উদ্ভত হৃইয়াছিলেন, তাহা1,ত নিজ চক্ষেই দেখিয়াই |” 

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার শরীরে স্ষেদ্রচিহ্াাদির বিকাশ 

হইতে লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা তাঁহার অঙ্গ স্পর্ণ করিয়! বলিয়া উঠিলেন,-- 

*প্রিয়সথীর *রীরেই মনোগত অভিল'ষ ব্যক্ত হইতেছে ,, 

মদয়স্তিক1 তাহার উত্তরে বলিলেন, -“তুমি দূর হও, আমি তোঁমা- 

দের বিশ্বস্ত আনাপনেই পুলকিত হইয়! উঠিতেছি।৮ 

সে কথায় লব্গক1 বলিতে লাগিল,--“সথি মদয়স্তিকে, যাহ! 

জানিবার, আমর! তাহা! জানি । ক্ষমা কর, আর ছলে কাজ নাই। এস, 

বিশ্বাসভরে অসঙ্কোচে কথাবার্তা কহিয়! স্থথী হই।” 

শুনিয়! বুদ্ধরক্ষিতা মদয়স্তিকাকে বলিলেন,-- “সথি, লবঙ্গিক? ভালই 
বলিয়াছে |”) 

মদয়গ্তিকার মনে তাহাই জাগিতেছিল; তিনি তখন বলিয়! 

ফেলিলেন,_- “আমি এখন তোমাদেরই অধীন 1৮ 

লবল্গিক উত্তর দিল, __“যদ্দি তাহাই হয়, তাঁহা হইলে তুমি কিন্ধপে 
সময় কাটাও বল দেখি?” 

মদয়ন্তিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-ণতবে গুন, প্রিরসথী বুদ্ধ 
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রক্ষিতার মুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়া বিশ্বাদবশে আমার অনুরাগ 

প্রগাঢ় হইয়া উঠে। ক্রমে ত্বদ্নয় কৌতৃহলঃ উৎকণ। ও মনোরথে পুর্ণ 

হুইতে লাংগল। তাহার পর বিধিনির্দেশে ধর্শনলাত ঘটিলে, ছূর্বার 
দারুণ মদনানলে সম্তাপিত আমার জীবন গতপ্রায় হয়। সে আগুন 

বাড়িতে বাড়িতে সর্বান্ে গ্রজ্লিত হইয়া উঠে। তাহার দ্রঃসহ যন্ত্রণা 

দ্বেখিয়! সথীগণ বিমনা হইয়া পড়ে। তাহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ 

করায়, আমি মরণন্প সুলভ নির্বাণ লাভ করিতে পারিতাম ; 

কিন্তু বুদ্ধরক্ষতা আশঙ্বাসবাকোে উদ্বেগ বদ্ধিত করায়) সংশয়- 

পুর্ণ চিন্তে ্বশা-পত্রিবর্তন অন্থতব “করিতেছি । সঙ্কল্প ও স্বপ্নসময়ে 

মনোর্থোন্মাদে মোহিত হইয়া তাহাকে দেখিয়া! থাকি । তিনিও তখন 

প্রিগসখি, বদ্ধিভ-বিস্ময়ে আঁন্তর, চঞ্চল, বিশ্তারিত মদভরে ঘৃণিত ন্যায় 

ললিত নয়নকমলে আমাকে নিরাক্ষণ করেন। আবার যেন অনবিন্দ- 

কেসর-ভক্ষণে লরভি তক রাজহংসের স্ায় গম্ভীর স্বরে আমাকে পপ্রিয়ে 

মদয্ন্তিকে” বলি:! আহবান করিয্সা, উত্তরীয়াঞ্চল আকর্ষণে প্রবৃত্ত হন । 

আমি তা* ও কম্পিত হইয়া প্লায়নে উদ্ভত হইলে, উরুদেশে মেখলা 

জড়াইয় যায়, তখন গমনে অশক্ত হইয়া পাড়। তিনি পরিভাদ করিতে 

কছিতে আমাকে ব্যাত্রনথক্ষ ব্ূপ পত্রাবলিশোভিত বক্ষঃগ্থলে টানিয়া 

লন ও বাম কপোলে মধুর অধরস্পর্শ করিয়! সর্বাঙ্গ রোমাঁঞ্চত করিয়! 

তুলেন; আমি তখন ভয় ও আনন্দে উদ্ত্রান্ত ভয়! উঠি) নয়নধুগল স্মিমিত 

ও বিঘুণিত হইতে থাকে । মিলন প্রগাঢ় হইক্লা উঠিলে, মন্দভাগিনী আমি 

সহস! জাগরিত হইয়া! পড়ি এবং জীবলোক শূন্তারণ্যের ন্যায় মনে করি 1” 

লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিল,--*সাঁখ, সত্য বল দেখি, তখন বুদ্ধরক্ষিত! 

স্নেহভরে সন্মিতভাবে তোমায় দেখিতে থাকে কি না! এবং তুমি তোমার 

পরিজনের নিকট আত্মগোপনের চেষ্টা কর কি ন! £* 
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শুনিয। মদন্নস্তিক! কহিলেন,_-ণ্তুমি দ্বুর হও $ঠ কেবল মিথা। পরি- 

ডাসেই তোমার মতি।” 

বুদ্ধরক্ষিত৷ বলিয়া উঠিলেন,__“দখি মদয়ন্তিকে, মালতীর প্রির়সখী 

এই সকল কথা বলিতেই ভাল জানে 1 

শাহাতে মদ্য়ান্তক1] বলিলেন,_ “সখি, মালতীকে এইরূপ উপহাস 

কর কেন?” 

ভাহার পর বুদ্ধরক্ষিতা মদয়স্তিকাকে বলিতে লাগিলেন,__ “সখি, 

ধ্দি বিশ্বাস ভঙ্গ না কর, তবে তোমাকে কিছু বালিতে উচ্ছ? কার ।” 

মদয়স্তিক। উত্তর দ্িলেন,_-“'পথি,* কথনও 'প্রণয়ভণ্গ অপরাধনা 

হইতে দেখয়াছ কি? তুমি ও লবাঙ্গক। এক্ষণে *ামার হন্দয়প্বরূপ 1” 

তখন বুদ্ধরক্ষিতা ব'লয়া উঠিলেন,__-“আচ্ছা, আবার যাদ মকরন্দ 

কোনরূপে তোমার নয়ন-পথে পতিত হন, তাহা হইলে মি কি কর 

বল দেখি ?” 

মদয়স্তিক1 উত্তর দিয়া কাঁচলেন _-" তাহা হইলে তানগার এক একটি 

অবয়বে চক্ষু ছুইটিকে [চিরনশ্চল রাধিয়! প্বশীতল কিয় তুলি ।” 

বুদ্ধরক্ষিতা আবার বলিতে লাগিলেন,_"আর বর্দি সেই পুরু- 

ষোত্তম মদন-প্রেরিত হইয়া তোমাকে কন্দপ-জনন* রুক্মিণীর শ্ঠান্স স্বয়ং" 

গ্রক্ণে সহধম্মচাঁরণী কাঁরয়। বলেন, তা হইলে কেমন হয় বল দেখি?” 
দীর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগ কারে কারতে মদয়ন্তিকা দনভ্তর দিলেনঃ__ 

কেন এরূপ আশ্বাস দিতেছ ?” 

বুদ্ধরক্ষিত| বলিলেনঃ__পনা না সখি, বল।”? 

লবঙ্গিক! বলিয়' উঠিল,__“নৃদয়াবেগের সুচক দীর্ঘনিশ্বাসই তাহ! 
বলিয়া দিতেছে ।”” 

মদয়স্তিক1] বলিতে লাগিলেন,---“সখিঃ তিনি আপনাকে পণ দিয়া, 
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ষ্ট শার্দলের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ষে শরীর কিনিয়া৷ লইয়াছেন, 
আমি তাহার কে ?” 

রাবঙ্গিক! বলিয়া উঠিল,-_«“এ কথ৷ কৃতজ্ঞতার অন্বরূপই বটে ।” 

বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন,__“ইছাই যেন ম্মরণ থাকে |” 

সেই সময়ে দ্বিতীক্ষ প্রহরের ঘটিকাবাদ্য বাজিয়া! উঠিল। তখন 
মদয়স্তিক! কহিলেন,--“আমি তবে যাই এবং ভ্রাতা'কে হই এক কথ! 

শুনাইয়! দিয়া, মালতীর পায়ে ধরিয়া প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে বলি |» 

এই বলিয়া! তিনি যেমন উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইবেন, অমনি মক- 

রন্দ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। মদয়স্তিক! 

তাহাকে মালতী মনে করিয়! বলিয়া উঠিলেন,_“সথ মালতি, নিড্রাভঙ্গ 

হইয়াছে কি ?” 
তাহার পর মকরন্দকে বুঝিতে পারিয়! সানন্দে ও সভয়ে বলিলেন,-- 

«এ যে আর এক ব্যাপার ঘটিল দেখিতেছি।৮ 

তখন মকরন্দ বলিতে লংগিলেন,--“ন্থন্দরি, ভয় পরিতাগ কর। 

তোমার ক্ষীণ কটি বক্ষোভারের কম্প সহ করিতে পারিতেছে না! ! 

তুমি বাহার প্রণয়ান্ু গ্রহের কথা বলিতেছিলে, এই সেই তোমার সঙ্কল্প- 

স্থখে পরিচিত দাস উপস্থিত 1” 

বুদ্ধরক্ষিতা তখন মদয়স্তিকার মুখখানি তুলিয়া ধরিস়্া বলিলেন,-- 

“্যাহাকে সহম্্র সহম্র মনোরথে বরণ করিয়াছ, এই সেই শ্িির়তম। 

অমাত্যভবনে এক্ষণে লোকসকল সুপ্ত ও প্রমত্ত, অন্ধকারও প্রগাঢ়! 

কৃতজ্ঞত1 গ্রকাশ করিয়া শুভকার্যের অনুষ্ঠান কর ! মণি-নৃপুরর উপরে 

তুলিয়া নীরব করিয়! দাও ) এস, আমর পলায়ন করি” 
ম্দয়স্তিক! বুদ্ধরক্ষিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“'কোথায় যাইব ?” 

বুদ্ধরক্ষিত। উত্তর দিলেন,--“যেখানে মালতী আছে ।» 
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মদয়স্তিকা বলিয়া! উঠিলেন,__“তবে কি মালতী আত্মনিবেদন সম্পন্ন 

করিয়াছে ?” 

বুদ্ধরক্ষিতা কহিলেন,--“তাহাই বটে। আর তুমিও না বলিয়াছ, 

ইনি আপনাকে পণ দিয়! তোমার শরীর কিনিয়! লইয়াছেন ?” 

তখন মদয়স্তিকার নয়ন হইতে অশ্রধারা বিগলিত হইতে লাগিল। 

বুদ্ধরক্ষিতা মকরন্দকে বলিলেন,_-“'মহাভাগ, প্রিয়সখী আপনাকে 

আত্মসমর্পণ করিলেন |” 

মকরন্দ তখন বলিতে লাগিলেন,--“আজ আমার সাতিশয় বিজয় 

লাভ হইল; আজ আমার সফল যৌবনের উৎসব-দিবস ; ইহার পর আর 

কি থাকিতে পারে? আজ ভগবান কামদেব আমার প্রতি প্রসন্ন 

হষ্টয়া বন্ধুকার্য সম্পাদন করিলেন। চল, এই পার্শদ্বার দিয়! আমর! 

বাহির হইয়া যাঁই ।* 

এই বলিয়া গোপনে তাহারা তথা হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। 
যাইতে বাইঙে সকলে সেই নিশীথকালে জনশূন্ধ রাজপথের রমণীয়তা 

লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । সে সময়ে প্রাসাদশিখরের বাতায়নপথে 

পরিভ্রমণের পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, উৎকট মগ্তগন্ধে আমোদিত, 

পুশ্পমালার সৌরভে পূর্ণ, কর্পুর-বাপিত সমীরতরঙ্গ যুবকদিগের নববধূ- 
সমাগম বাক্ত করিতেছিল। 

(৮) 

কামন্দকীর আশ্রমে মালতী-মাধবের পরিণয় সম্পন্ন হইন্না গেল; 

তাহারা সেইথানেই রহিলেন ; অবলোকিত। তীহাদের যত্ব লইতে লাগি- 

লেন। পরিব্রাজিক। নন্দনের গৃহ হইতে আশ্রমে আসিলে, অবলোকিতা 

তাহার বন্দনার্দি করিলেন। 
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সেদিন মালতী-মাধব গ্রীষ্মের সান্ধ্য ন্নান শেষ করিয়। সরোবরতীরে 
শিলাতলে বসিয়াছিলেন ; অবলোকিতা ধীরে ধীরে তাহাদের নিকট 

আমিলেন। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল ও চন্দ্রোদয়ের লক্ষণ প্রকাশ 

পাইল ) মদনস্হদ নিশীথকালের যৌবনভ্রী ফুটিয়া উঠিল। পরিশুফ 
তালীপত্রের স্তার় পাতুবর্ণ চন্দ্রকিরণ স্ফারিত হুইবামাত্র তিমিররাশি 

বিদলিত হইয়া গেল; সেই শুভ্র জ্যোৎম্নালহরী দেখিয়া বোধ হইল 

যেন, পবনবেগে কেতকীপুষ্পের ঘন পরাগসস্তার উদ্ধে উঠিয়া! আকাশতকে, 

মন্দ মন্দ প্রসারিত হইয়! পাড়তেছে। 

পরিণয়ের পর মালতী মাধবৈর সহিত 'আলাপাদি করেন নাই; 

মাধব সেজন্য উতৎকন্তিত হইয়৷ পড়েন ; তিনি কিনূপে তাহাকে প্রসন্ন 

করিবেন, তাহাই চিস্তা করিতেছিলেন। মাধব মালতীকে বলিতে 

লাগিলেন,--ণপ্রয়তমে, তুমি সান্ধা স্নানে নুশীতলা হইয়াছ, নিদাঘ- 

শান্তির জন্য যাহা বলি, তাহাতেই তুমি ুন্তরূপ মনে কর কেন? 

আমার প্রার্থনা যতক্ষণ কবরীর জ্পাবিন্দু ক্ষরিত হইবে, যতক্ষণ বক্ষঃ- 

স্থল আত্র থাকিবে এবং যতক্ষণ তোমার অঙ্গযষ্টিতে পুলকাদগম প্রকাশ 

পাইবে, ততক্ষণ আমাকে গাঁঢ়ভাবে আঁলঙগন করিয়া অনুগৃহীত 

কর। আমার অনুরোধ ত তুমি শুনিতেছ না; কিন্তু আবার বলিতেছি, 

ইন্দুকিরণ-চুম্বনে জলনিস্তন্দী চন্দ্রকান্তমপহারের ন্যায় প্রগাট ভয়-জনিত 

স্বেদবিন্দু'সক্ত তোমার বাহুটি আমার কে অর্পন করিয়া সজীবিত 
করিয়া তুল। অথব! তাহা! ত দুরের কথা, এ জন কি তোমার 

আলাপেরও পাত্র নছে? মলয়ানিল ও চক্দ্রকিরণে দগ্ধ এ দেহ তোমার 

ষ্পর্শলাভে শীতুল নাই হউক, কিস্তু আমত্তকোকিলরবে ব্যথিত আমার 

কণ ছইটি, কিন্নরকন্ঠি, তোমার মধুর বচনামুত পাঁন করুক, ইহাই 

এক্ষণে অভিলাষ (৮ 
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৩খন অবলোকিতা মালতীকে বলিম্। উঠিলেন, তুমি অতান্ত 

বামশীলা। মুহুর্তমাত্র মাধবকে না দেখিয্া তুমি বিমনা হইয়া উঠ 

এবং আমাকে বলিতে থাক, “আর্যপুত্র বিলম্ব করিতেছেন, কতক্ষণে 

তাহাকে দেখিতে পাইব? দেখ পাইলে এবার ভয় পরিত্যাশ করিয়া 

অনিমেষলোচনে দেখিতে দেখিতে. বলিব, আমায় গাঢ়ভাবে আলিঙগন 

করিয়। আমর কর।” সেই তোমার এই পাঁরণাম ?” 

শুনিয়া মালতী অন্য়াতরে তাঙার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ঃ 

মাধবও মনে মনে বাঁলতে লাগিলেন,--*ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি 

সর্বতোমুখী নিপুণতা৷ এবং তাহার সুভাষিতরত্বকোঁষই বা কি অক্ষয়!” 

তাহার পর তিন মালতীকে কহিলেন,--*প্রিয়ে! অবলোকিতা 

সত্য কথাই বলিতেছেন |» 

মালতী মস্তক সধ্ালন করিতে লাগলেন । তখন মাধব আবার 

বাললেন,-“তোমাকে লবঙ্গিক! ও অবলোকিতার দিবা, যদ্দি 

কথা না বল।” 

“আমি কিছু জানি না” এইমাত্র বলিয়া মালতী লজ্জিত হ্হয়! 

উঠিলেন) কিন্তু তাহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। 

মাধব তাহার অর্ধোঞ্ ও অর্থশুন্ত বাক্যের চারুতায় প্রীত হইলেন 

বটে, কিন্তু তাহার অশ্রমোচন দেখিয়া অবলোকিতাকে বলিলেন, 

--”"একি! বাম্পজলে মুগাক্ষমীর বিমল কপোল সহসা প্রক্ষালিত 

হইয়া উঠ্ঠিল যে! তাহাতে আবার জ্যোতন। প্রতিফলিত হওয়ায় 

বোধ হইতেছে, যেন কান্তিস্পা্পানের ইচ্ছায় চন্দ্র কিরণরূপ 

মুণাল্দণ্ড সন্নিবেশিত করিয়াছেন ।” 

অবলোকিতা বাললেন»--“সথি, উচ্ছলিত অশ্রধারায় সিক্ত হইয়! 

রোদন করিতেছ কেন ?” 
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তখন মালতী বলিতে লাগিলেন,--*“দখি, কত দিন আর প্রিয়সধী 

কাবঙ্গকার বিচ্ছেদছুঃখ সহা করিব? তাহার সংবাদটি পর্যানস্তও দুল 

হইয়া! উঠিগ্লাছে 1৮ 

মালতী কি বলিভেছেন, মাধব অবলোকিতাকে তাহ! জিজ্ঞাসা করিলে, 

তিমি উত্তর দ্বিলেন,২আপনার শপথে লবঙ্গিকাকে স্মরণ করিয়া 

তাহার সংবাদের ক্ন্য সঘী উৎ্কঠিতা! হইয়া! উঠিয়াছেন |” 

শু'নয়! মাধব কহিলেন)--পআামি এখনই কলহংসকে পাঠাইল্লাছি 

সে প্রচ্ছন্নভাঁবে নন্দন-ভবনে গিয়া সংবাঁদ লইয়া আসিবে ।” 

নাহার পর আশার উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়! ঠিলেন,__« অব- 

লোকিতে, মদয়স্তিকার প্রতি বুদ্ধরক্ষিতার প্রত্ব কি সফল হুইবে ?”» 
অবলোকিজ্া উত্তর দ্িলেন,-- “ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। 

আচ্ছা, আপনি যখন বাঁত্রনখাঘাতে কাতর মহ্রন্দের চেতনালাত 

শুনিয়া মালশীকে মন-প্রাণদানে অন্ুগৃহীত করিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি 

কেহ মকরন্দের মদয়স্তিকালাভের সংবাদ দেয়, তা১1 হইলে, আপনি 

তাহাকে কি পারিতোধিক দিবেন বলুন দেখি ?” 

শুনিয়া মাধব কহিলেন,-_“আমাকে যাহ! জিপগ্ঞাপার, তাহাই জিগ্ঞাস 

করিয়াছেন |৮ 

তাহার পর নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া! উঠিলেন,-- 
“কেন, অন্ুরাগভরে আমার রচিত ও প্রিয়সখীর আনীত যাহাঁকে বক্ষঃস্থলে 

ধারণ করিয়া প্রিমতমা সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং আমার সহিত 

পরিণয়েন্র আশ বিসর্জন দিয়া লবন্ষিকাভ্রমে আমাকে যাহা সর্বন্বরূপে 

দান করিয়াছিলেন, সেই তাহার প্রথমদর্শনে পরাভবসাক্ষিণী মদনোস্ত!নের 
অলঙ্কার বকুলবুক্ষের প্রশ্থনমালাই পাব্রিতোধিক হইবে 1 

সে কথায় অবলোকিতা মাপতীকে বলিলেন,--«“সথি মালতি, 
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এই বকুলমাল] তোমারই প্রিয় তম ) দ্েখিও, সহসা! যেন ইহা পরহস্তগত! 

না হয়।” 

শুনিয়া! মালতী কহিলেন--পপ্রর়সখী ভাল উপদেশই দিয়াছে |” 

সেই সময় কাহাদের পদশব শুন। যাইতে লাগিল ; অবলোকিত! 

তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন । মাধব মনোনিবেশ করিয়া কলহংসকে 

দেখিতে পাইলেন এবং তাহ! জানাইলেন। মালতী তথন বলিয়া 

উঠিলেন,__ “মদয়স্তিকালাভে তুমি বিজয় লাভ করিলে ।” 
মাধব অমনি মালতীকে আলিঙ্গন করিগ্না বলিলেন,_-“ইহ1। অপেক্ষা 

আর কি প্রির আছে?” ্ 

এই বলিয়। নিজ কণ্ঠ হইতে বকুলমাঁলা উন্মোচন করিস্বা মালতীর 

গলায় পরাইয়! দিলেন। 

অবলোকিত। বলিতে লাগিলেন,_-“বুদ্ধরক্ষিতা ভগবতীর প্রদত্ব 

কাধ্যভার নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিক়্াছেন।” 

তখন মালতী ও আনন্দসহুকারে বলিয়া উঠিলেনঃ_-“এই ষে, প্রিয় পথী 

লবঙ্গিকাকে দেখিতেছি ।” 

মুহূর্তমধ্যে কলহংস, মদমস্তিক1, লবঙ্গিক ও বুদ্ধরক্ষিত! প্রস্তভাবে 

তথায় উপস্থিত হইলেন। নন্দনের গৃহ হইতে বাহির হইয়া! রাজপথে 

মাসিলে, মকরন্দ রক্ষিগণকর্তৃক আক্রান্ত হন) কলহুংস মহিলাদ্দিগকে 

লইয়৷ আসে । তাই তাহার! ভীত হইয়! উঠিয়াছিলেন। 

লবঙ্গিক। মাধবকে কহ্িল,_-“মহাভাগ, রক্ষা করুন, রক্ষা! করুন; 

অর্ধপথে মকরন্দকে নগররক্ষীতা আক্রমণ করিয়াছে । সেই সময়ে 

কলহংসের সহিত দেখ! হুওয়ায় তিনি আমাদিগকে ইছার সহিত পাঠাইর। 

দিয়াছেন |” 

কলহুংস বলিতে লাগিগ,_“আমরা এ দিকে আনিতে আসিতে বে 
৩৩ 
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মহান্ কলরব গুনিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, পরকীয় সৈহ্য আসিয়? 

পাড়িয়াছে।» 
মালতী ও অবলোকিতা৷ বলিয়া উঠিলেন,--“হায় ! এককালে হর্ষ 

বিষাদ হুই-ই ঘটিল।”, 

মাধব মদয়স্তিকাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।--“সখি 

মদয়স্তিকে, তোমর আগমনে আমাদের গৃহ অনুগৃহীত হইল। সখার 

পৌরুষ স্ুপ্রসিদ্ধ, তুমি কাতরা হইতেছ কেন? আর একাকীর 'প্রতি 

বলোকের আক্রমণ তাহার পক্ষে কিছুই নহে। দেখ, যুদ্ধে অতুল- 

বিক্রমের প্রণয়াভিলাধী সিংহের' শবায়মান নখরনিকরে ভীষণ, গণ্ডস্থল 

হইতে ক্ষরিত মদধারায় সিক্ত গজরাজের শিরোস্থিদলনে রত করই এক- 

মাত্র সহায় হইয়া থাকে । আমি সেই বিক্রমশোভিত প্রিয়নুহদের 

সাহায্যে চলিলাম 1৮ 

এই বলিয়া! তিনি কলহংসের সহিত উৎকট পরাক্রমনহকাগে তথা 

হইতে নিক্রান্ত হইলেন। 
অবলোকিতা' প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন,_-“এক্ষণে ইহারা দুই জনে 

অক্ষত-শরীরে ফিরিয়া আসিলে ব1চি।” 

মালতী সত্বর পরিব্রাজিকার নিকট এ ব্যাপার জানাইবার জন্ত 
অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতাকে অনুরোধ করিলেন। আর লবঙ্গিকাকে 

বলিতে লাগিলেন,_-“সখি, তুমি গির! আর্ধ্যপু্রকে বলিয়া! আইস, যদি 
আমাদের প্রতি তাঁহাদের অন্ুকম্পা থাকে, তাহ হইলে যেন সাবধান 

হুইয়। চলেন ।” 

লবঙ্গিকাঃ অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা তখন সে স্থান পরিত্যাগ 

করিলেন । মালতী ও মদয়স্তিক? দুইজনে মাত্র রছিলেন। কিরুপে 

গময় কাটাইবেন, মালতী তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না $ তিনি কিছু 



মালতীমাধব । ৫১৫ 

দূর অগ্রসর হইয়া লবঙ্গিকার পথের দিকেই চাহিয়! রহিলেন। সেই 

সময় তাহার দক্ষিণচক্ষু স্পন্দিত হুইয়। উঠিল। 
গুরুবধের প্রতিশোধ লইবার জন্ত কপালকুগুল! ক্রমাগত সুযোগ 

অন্বেষণ করিতেছিলেন; তিনি মালতীমাধবের প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য 

ব্রাথিতেন ; আশ্মিও তিনি কামন্দকীর আশ্রমে আসিয়াছেন ! যদয়স্তিকার 

নিকট হইতে মালতী কিছু দূরে আসিয়া পড়ায়, কপালকুগুল! ভীহাকে 
একাকিনী পাইয়া কহিলেন,_-'*পাপিনি, থাক্, তোকে দেখিতেছি।” 

মালতী “হ1 আর্ধ্যপুত্র বলি বামাত্র তাহার বাকৃরোধ ঘটিল। তখন 

ক্রোধ ও হান্তসহকারে কপালকুগুলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-“ডাক্ 

ডাক! তোর প্রিয়তম কোথায়? সেই তপস্থিহস্ত কন্তা-কামুক তোঁর 

পতি আসিয়া রক্ষা করুক। শ্রেনপক্ষীর পতনে চকিতা বনবিহঙ্গিনীর 

হ্যা কিসের চেষ্টা করিতেছিস্? অনেকদিন পরে আজ আমার কবলে 

পড়িয়াছিস্। আর, তোকে শ্রিপর্বতে লইয়! গিয়া! থণ্ড খণ্ড করিয়া 

ছঃখ দিতে দিতে মারিয়! ফেলি।” 

এই বলিয়া মালতীকে লইয়া! কপালকুগুলা সেখান হইতে প্রস্থান 

করিলেন ; কেহই ইহ! জানিতে পারিল না । কিছুক্ষণ পরে মদয়প্তিকাঁও 
মালতীর অনুসরণ করিয়! তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ' 

সহসা লৰজিকা আসিয়া কহিল,--পসখি, আমি লবঙ্গিকা, মালতী 

নহি |” 

মদয়ন্তিক। বলিলেন,_“মাধবের দেখ! পাইয়াছ কি ?” 
তখন লবঙ্গিক বঙিতে আরম্ভ করিল; _“ন! না, সখি, তিনি উদ্ভান 

হইতে বাহির হুইয়াই কলরব শুনিবামাত্র সগর্বপদক্ষেপে শক্রসৈ্থমধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছেন ; কাজেই এ হতভাগিনী ফিরিয়া আসিল । দূর হইতে 
শুনিলাম ঘরে ঘরে গুণানুরাগী পৌরজনেরা মহান্ুভব মাধব ও সাহসিক 



৫১৬ কবিকথ। । 

মকরন্দের জন্ত বিলাপ করিতেছে । মহারাজও মন্ত্রিকন্তান্বয়ের বঞ্চন 

শুনিয়া অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়াছেন এবং অনেক প্রবীণ পদ্দাতিক পাঠাইয়! 
দিয়াছেন ; নিজেও সৌধশিখরে বসিয়৷ জ্যোত্ালোকে সমস্ত ব্যাপার 
দেখিতেছেন |” 

শুনিয়া! মদয়স্তিক! “মন্দভাগিনী আমি মরিলাম* এই বলিয়। বিলাপ 

করিতে লাগিলেন। 

লবলিক1 জিজ্ঞাসা করিল, “মালতী কোথায় ?” 

মদয়স্তিক! উত্তর দ্িলেন,-«“সে তোমার পথপানে চাহিয়। থাকিবার 

জন্য অগ্রেই বাহির হইয়াছে। আমি পশ্চাৎ আিয়! তাহাকে আর 

দেখিতে পাইতেছি না ; বোধ হয়, গহনবনে প্রবেশ করিয়। থাঁকিবে ।৮ 

লবঙ্গিক! কহিল,_-“চল সখি, শরীত্ব গিয়া! তাহার অনুসন্ধান করি। 

আমার প্রির্সসধী অতি কাতরাই আছেন) যে অনর্থ ঘটিয়্াছেঃ তাহাতে 

তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন কি ন! সন্দেহ।১১ 

তাহার পর তাহারা মালতীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু 

তাহার কোন উত্তর পাইলেন ন!। 

এ দ্দিকে পদাতিসকল রাজপথে অবিরত তরবারি চালন1 করিতেছিল,. 

চন্জালোক প্রতিফলিত হইয়া অস্ত্রসমূহকে উজ্জ্বল, রমণীয় ও ভীষণ করিয়া 

তুলিতেছিল ; মকরন্দের সম্মুখে যাহার! পড়িতে ছিল, তাহার নির্দয় প্রহরে 
তাহার! ব্যথিত হইয়। পলায়ন করিতে করিতে কলকল রবে আকাশতল 

প্রতিধধনিত করিতেছিল। সে সময়ে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, 

যেন বলদেব হলঘ্বার! সলিলরাশি আকর্ষণ করিতেছেন । মাধবের লমর- 

সাহসও অতুল। তাহার ভীষণ তুজবজ্রে্র আঘাতে সৈনিকদিগের হত্ত 

হইতে অস্ত্রশস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজপথ 

পদাতিকশুস্ত হইয়া! গেল। 



মালতীমাধব। ? ৫১৭ 

গুণান্ুরাগী পঞ্মাবতীশ্বর এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সৌধ-শিখর হইতে 
অবতরণ করিলেন এবং প্রতীহার দ্বারা বিনয়বচনে সকক্কে শান্থ করিয়া 

তুলিলেন। রাজা মাধব ও মকরন্দকে আনাইয়! তাহাদের মুখচন্দ্রে 

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; অবশেষে কলহংসের নিকট হইতে তাহাদের 

বংশপরিচয় শুনিয়া, তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। তাহার 

পর ক্রোধে ও লজ্জায় মলিনমুখ ভূরিবন্থ ও নন্দনকে মধুরবচনে সেই 
ভূবনভূষণ, মহান্থভব, প্রিয়দর্শন ও গুণাতিরাম জামাতৃদ্বয়ের লাভে সন্ত 

হইতে বলিয়া অত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কলহংস পরিব্রাজকাকে 

এই সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে ছুটিয়া খ্সাসিল ; মাধব ও মকরন্দ তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন । 

উদ্যানের নিকট আসিয়া মকরন্দ মাধবের লোকাতীত প্রবল তেজের 

কথা ম্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-“কি আশ্চর্য ! সথার 

ভুজদণ্ডে নিম্পেষিত বীরগণের কম্কাল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; 

তাহাদের ভম্ত হইতে অন্ত্রসকল আকর্ষণ করিয়া! তিনি বিক্রম প্রকাশে 

প্রবুত্ত হইলেন; তাহার পর দুই পার্থে স্তম্ভিত পদাতিসকল পলাইয়। 

সেই নরমুণ্ড-সমাকাধর্ণ সমর-সাগরের পথ করিয়া দিল 1 

মাধবও বলিতে লাগিলেন,--“ইহা একটি অন্ুতাঁপের বিষয় বটে 

দেখ সথে, যাভারা নিশীথোতমবে জ্যোৎন্নাথচিত, লীলাময়ী ও বিলাদবতী 

বনিতাসকলের পীণ্ডাবশিষ্ট মদ্য পাঁন করিয়া, আনন্দে বিহ্বল হইয়! উঠিয্লা- 

ছিল, ঠোমার তভূজদগ্ডের গুরুতর প্রহারে তাহারাই অবশেষে ভগ্রান্থি- 

শরীরে সংসারীদিগকে অপার ও বিকল বলিয়! জানাইয়া দিল। সেষাহ। 

হউক, মহারীজের সৌজন্য কিন্তু চিরম্মরণীয় ; আমর! অপরাধী হইলেও 

নিরপরাধের স্তায়ই বাবহথার করিয়াছেন । এক্ষণে চল, মালতীর নিকট 

মদয়স্তিকা-হরণের কথা! বলিবে। তোমার কথনসময়ে সন্মিতা মালতীর 



৫১৮ কবিকথা। 

বিলোল কটাক্ষে পরাহত, লজ্জায় স্ভিমিতনয়ন মুখপন্মখানি সথী 

মদয়ন্তিক যখন অবনত করিবেন, তখন সে দৃশ্তটি কতই মধুর বলিয়। 
বোধ হইবে ।” 

উদ্ভানমধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাহাঁকেও দেখিতে না পাইয়া মাধৰ 

বলিয়। উঠিলেন,-_“এ কি, দীধিকা প্রদেশ শূন্ত বলিয়া বোধ হইতেছে 
কেন ?” 

মকরন্দ তাহার উত্তরে কহিলেন,__-“ৰোধ হয়, আমাদের বিপদে 

ব্যাকুল হুইয়!, তাহারা এদিক ওদিকৃ বিচরণ করিয়া! এক্ষণে গহনবনে 

আত্মবিনোদন করিতেছে । চল, গিয় দেখি।% 

এই বলিয়া উভয়ে বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেই সময়ে 

লবঙ্গিক! ও মদয়স্তিক। মালতীকে আহ্বান করিতে করিতে তাহাদের 

সম্মুথে আসিয়া! পড়িলেন এবং তাহাদিগকে দেখিয়া! বলিয়া উঠিলেন,_ 
*সৌভাগ্যক্রমে আপনাদ্দিগকে অক্ষত-শরীরে দেখিতেছি।” 

মাধব ও মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,--“মালতী কোথায় ?+ 

দুই জনে উত্তর দ্িলেন,__“মালতী আর কোথায়? আপনাদের 

পদশব্ধে আমর! মালতী বলিয় ভ্রম করিয়াছিলাম |” 

শুনিয়। মাধব বলিতে লাগিলেন,_-“আমার হৃদয় যেনধপে সহসম্্রধা 

বিদীর্ণ হইতেছে, তাহা! বলিতে পারিতেছি ন! ; এক্ষণে তোমর! সকল 

কথা স্পষ্ট করিয়া! বল। পদ্মাক্ষীর অনিষ্ট-চিন্তায় আমার হৃদর বিগলিত 

হইয়! যায়, অন্তরাত্ম। পরিত্র হইয়া! পড়ে । আমার বামচক্ষুও স্পন্দিত 

হইতেছে; তোমাদের কথাও কষ্টকর । হায়! আমি একেবারেই হত 

'হইলাম 1” 
তখন মদরস্তিক। বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-«“আপনার এখান হইতে 

গমনের পর অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতাকে ভগবতীর নিকট যাইতে 
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বলিক্বাঃ আপনাকে সাবধান করিব।র জন্য মালতী লবঙ্গিকাকে আপনার 

নিকট পাঠাইয়। দিল । পরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উহার পথপানে 

চাহিয়া থাকার ইচ্ছায় সে অগ্রেই চপিয়া আসিল । তাছার পর আমর! 
আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না । বনে বনে অন্বেষণ করিতে করিতে 

আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল ।” 
মদয়স্তিকার কথ! গুনিয়। “হা! প্রিয়ে মালতী” বলিগ মাধব বিলাপ 

করিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,» 
«আমার যেন অমঙ্গলাশঙ্কা হইতেছে । তাই বলি চণ্ডি, পরিহাস পরিত্যাগ 

কর; আমি উতৎকন্ঠিত হইয়। পড়িয়াছি। তোমার প্রতি এ জন অনুরক্ত 

কি বিরক্ত, তাহা! কি তুমি জান ন1? এক্ষণে উত্তর দাও। আমার 

বিহ্বলহদয় যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । তুমি অত্যন্ত নির্দিয়! 1” 
লবঙ্িক! ও মদয়স্তিকাও “হ] প্রিয়সথি, তুমি কোথায়?” এই বলিয়া 

বিলাপ করিতে লাগিলেন । 

তখন মকরন্দ বলিয়! উঠিলেন,__-প্বয়ন্ত, না জানিয়া শুনিমা এক্সপ 

বিহ্বল হইতেছ কেন ?” 

মাধব উত্তর দিলেন,__““সথে, মাধবন্সেহে কাতর! হইয়া তিনি যে 

সকলই করিতে পারেন, তাহা কি তুমি জান ন! ?” 

মকরন্দ আবার বলিলেন,--“তাহ! সত্য বটে, কিন্তু আমার মনে হয় 

তিনি ভগবতীর নিকট গিয়াছেন। চল, গিক়1 দেখি |”? 

লবঙ্গিকা ও মদযস্তিক1 বলিয়া উঠিলেন,--“তাহাই সম্ভব বটে ।» 

মাধব ধীরে ধীরে কহিলেন,_-“তবে তাহাই হউক ।”% 

তাহার পর সকলে পারিব্রাজিকার নিকট অগ্রসর হইলেন। 

যাইতে যাইতে মকরন্দ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,_-“আমাদের 

সতী ভগবতীর আশ্রমে গিয়াছেন কি না, কিংবা! তিনি জীবিত অবস্থায় 
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ফিরিয়া আমিবেন কি না, ইহাই আশঙ্কা! হইতেছে । বান্ধব, সহ ও 

প্রিক্ব্ক্তির সঙ্গমাদির সুখ প্রান্মই সৌদামিনীশ্ফুরণের ন্যায় চঞ্চল 
হইয়। থাকে ।” 

(৯) 

সৌদামিনী কামন্দকীর পুর্বশিষ্যা ; তিনি শ্রপর্বতে যোগানুষ্ঠান 
করিতেন; কপালকুগুলা! যালতীকে তথায় লইয়া গেলে, সৌদামিনী 

তাহার হস্ত হইতে সেই সরলপ্রাণার উদ্ধারসাধন করেন। এক্ষণে 

মাধবকে আনিয়া মালতীর সহিত মিলনের জন্ত তিনি আকাশমার্সে 

পল্সাবতী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহার সঙ্গে মাধবের রচিত 

বকুলমালাগাছিও ছিল । 
গিরি, নগর, গ্রাম, নদী ও অরণ্য সকলের বিচিত্র শোভা দেখিতে 

দেখিতে সৌদামিনী পল্মাবতীতে আসিয়া! পৌছিলেন এবং দেখিতে লাগিলেন 

ষে, পদ্মাবতী নীলন্বচ্ছতোয়! ও বিশালকায়। সিন্ধু ও পারার বেষ্টনচ্ছলে 

যেন উত্তঙ্গ সৌধ, দেবমন্দির, পুরদ্ধার এবং অট্রালিকাদির সংঘর্ষণে 

বিদীর্ণ ও অধঃপতিত অন্তরীক্ষ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । আবার লালিত 

তরঙ্গভঙ্গে লবণান্ুুও শোভা পাইতেছে ১ মেঘোদ্দয়ে গর্ভবতী গাভীকুলের 
প্রিয় শ্তামতৃণে আচ্ছন্ন তাহার স্বথদ সমীপবনপংক্তি লোকের আনন্দবদ্ধন 

করিতেছে । রঙাতল-বিদারক সিদ্ধুর তটপ্রপাতও তীহীর লক্ষ্য হইতে 

লাগিল। তাহার তুমুলধবনি জণগর্ভ-গম্ভীর নবঘনগর্জনের স্যার প্রচণ্ড, 
সীমাস্থিত ভূধর-নিকুঞ্জে 'প্রতিত হইয়া সেই শব এরূপ বদ্ধিত 

হইয়া উঠিতেছে, যেন তাহাকে হেরত্ব-কঠধ্বনির ন্তা় বোধ 

হইতেছে । 

চন্দন, অশ্বকর্ণ, বকুল, পাঁটলাঁদি তরুরাজিতে গহন, পক বিন্বফলের 
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গন্ধে সুরভিত, অরণ্য-গিরিভূমি সকল তরুণ কদন্ব, জন্বৃপ্রভৃতি বৃক্ষে 

গাঢ়াম্ককারময় নিকুঞ্জবেষ্টিত গহ্বরনিচয়ে প্রতিহত গোদাবরী-গুঞ্জনে 

মুখরিত দক্ষিণারণ্য-ভূধরগুলি তাহাকে স্মরণ করাইয়! দিতেছিল । 
সিন্ধু ও মধুমতীর সঙ্গমস্থল পবিত্র করিয়া যে ভগবান্ ভবানীপতি 

সয় সুবর্ণবিন্দু অবস্থানি করিতেছেন, তাহারও মন্দিরচূড়া সৌদান্মিনীর 
নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তখন ভক্তিসহকারে সেই দেবাদিদেব, 

ভুবনভাবন, ভগবান্, নিখিল-নিগম-নিধি, চারু-চন্দ্রশেখর, মদনাস্তক 

আদিগুরুকে প্রণাম করিয়া তাহার জয় গান করিলেন। 

কিছুদূর গমন করিলে, বিশাল শিল্পামপ্ডিত গিরিবর তাহার নয়নের 
প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহার উত্তঙ্গ সানুদেশ অভিনব 
মেঘজালে শ্তামল দেখাইতেছিল। তথায় হষ্ট মযুর-মনুরীগণ অবিচ্ছিন্ন 

রবে চারিদিক কীাপাইয়া তুলিতেছিল। বিচিত্র পক্ষিগণের বাসে 

কুলায়ন্বরূপ বুক্ষশ্রেণীতে তাহা িপ্ধ হইয়! উঠিতেছিল। আবার 

গহ্বরস্থিত তরুণ ভল্ল,কগণের প্রতিশব্বগম্ভীর, নিষ্ঠীবনযুক্ত আরান-সকল 

একটি মিলিতধবনি বলিয়া জ্ঞাপন করিক্ছিল। গজবিদলিত শল্লকী- 

বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকলের রসোখিত শীতল, কটু ও কষায় গন্ধের 

মিলনও অনুভব হইতেছিল । 

সে সময়ে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হওয়ায়, পত্রহীন গামারী বৃক্ষ হইতে 

টিটির পাখীগুলি সোনালী তরুর নবোদগত পত্রচ্ছায়ে ছুটিয়া চলিতেছিল ) 

তীরস্থিত তেতুলবৃক্ষের শিরশ্চস্বন করিয়! পানকৌড়ি সকল জলাশয়াতি- 
মুখে ধাঁবত হইতেছিল; ডাক পক্ষিগণ গাবগাছের কোটরে লীন 
হইয়া রহিতেছিল) লতাকুলায়ে বসিয়া কপোতনিচয় কুজন করিতে- 

ছিল; তাহা লক্ষা করিয়া বৃক্ষতলে বন্য কুকুটের দল কাদিয়! 

উঠিতেছিল। 
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সৌদামিনী তখন মাধবের অন্েষণে প্রত্ৃত্ব হইলেন । মাধব দে 
সময়ে মালতীবিরহে পরিচিত স্থানসকল দেখিতে অশক্ত হইয়া, গৃহ 

পরিত্যাগ করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত বৃহছুপত্যকা-শোভিত পর্বতের 
বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

মাধবের অবস্থা দেখিয়া মকরন্দ সকরুণ দীর্ঘনিঃশ্বা পরিত্যাগ 

করিয়া বলিতেছিলেন,--প্মন তাহাকে পাইবার আশা বা আশ্রয় 

একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না) কিন্তু সে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত 

হইয়। এক্ষণে মোহরূপ গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছে । বিধি 

বাম, কাজেই প্রতীকারে অশক্ত পশুর ন্যায়» বার বার কেবলই বিপদে 

পড়িতেছি।* 

মাধব বলিয়া! উঠিলেন,-_পপ্রিয়ে মালতি, তুমি কোথায়? আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, কিরপে এত শ্রীত্র তোমার অবসান ঘটিল? কিছুই 

জানিতে পারিলাম ন1। নির্দয়ে, প্রসন্ন হও,--আশ্বাস দাও; মাধব 

তোমার প্রিয় ; কিন্তু তাহার প্রতি ম্বেহ দেখাইতেছ না৷ কেন? সেই 

আমি--যাহাকে তোমার কমনীয় মঙগল-হুব্রভূষিত মৃদ্তিমান্ মহোৎসবের 
'ন্তায় করটি নিজেই আনন্দিত করিয়! তুলিয়াছিল 1” 

তাহার পর মকরন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,--“বয়হ্য, 

আমি যাহা লাভ করিয়াছিলাম, জগতে সেরূপ স্েছ হুলভ। নবকুন্ুম- 

স্থকুমার অঙ্গে অবিরত-প্রমাথী প্রতিক্ষণ মদনজ্বর সহা করিয়া, তিনি 

তৃণের স্তা় প্রাণপরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন ; আবার করার্পণ- 
সাহসও দেখাইলেন। ইহার পর আর কি বলিব? বিবাহের পূর্বে 

আমার প্রতি নিরাশ হইয়৷ ইঞ্জিদ্নের বিকলকর ও মন্চ্ছেদব্থায় কাতর 

তাহার রোদনধবনি নেহাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, আমাকে যেরূপ পীড়া- 

'তরাঙ্গতচিত্ত করিয়া তুলিয়্াছিল, তাহা! অবনত তোমার স্মরণ হুয়। 
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আহা! গাঢ়োছেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে; কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়! যাইতেছে না; বিকল দেহভার মৃচ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে 7 কিন্তু একে- 

বারে চৈতন্ত হারাইতেছে না; অন্তর্দাহে অঙ্গ দদ্ধ করিতেছে; কিন্তু 

একেবারে ভন্মীভূতত করিতে পারিতেছে না) মর্পচ্ছেদদী বিধি প্রহার 
করিতেছেন বটে, কিন্ত জীবনসুত্র ত ছিন্ন হইতেছে না!" 

মাধবের ভাব দেখিরা মকরন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া! পড়িলেন। তিনি 

তথন মাধবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,_প্রয়স্ত, তপনদেব দারুণ 

দৈবের স্তায় অবাধে তোমাকে দগ্ধ করিতেছেন; তোমার শরীরের 

অবস্থাও এইরূপ; তাই বলিতেছিঃ এস, এই পদ্মরসীর নিকট কিছুকাল 

উপবেশন করি ।৮, 

সে সময়ে বর্ষ উপস্থিত হওয়ায় মকরন্দ মাধবকে সরসীটি দেখাইয়া 
বলিগ উঠিলেন,_-*উন্নাল-বাল-কমলচয়ের মক রন্দক্ষরণে মিশ্রিত ও পুষ্ট 

গন্ধ বহন করিয়া, আন্দোলিত তরঙ্গ কণাতুষারে মন্দগতি সমীরণ তোমাকে 

সঞ্জীবিত করিয়! তুলিবে।” 

তাহার পর উভয়ে অগ্রসর হইয়া উপবেশন করিলে, মকরন্দ 

মাধবের চিন্ত অন্তদিকে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় বলিতে লাগিলেন, 

“বয়স্ত, মদমত্ত মল্লিকাক্ষ রাজহংসের পক্ষপবনে প্রকম্পিত চঞ্চল- 

নাল শ্বেতপদ্মে ও নীলোতপলে পরিশোভিত এই সরোবরের শোভাময় 

ংশগুলি অশ্রধারার পারপতন ও পুনরুদগমনের অন্তরালে একবার 

দেখিয়া লও ।” 

মাধব কিন্তু উৎকণ্ঠি তভাবে উঠিয়া পড়িলেন তাহা দেখিয়! মকরন্দ 
বলিতে লাগিলেন,-"এ কি, আমার কথ! লক্ষ্য না করিয়া বয়স্ক যে 

অন্তদ্দিকে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ।” 

দীর্ঘ নিংশ্বাম পরিত্যাগ করিতে করিতে মকরন্দও উঠিয়। ঈাড়াইলেন 



৫২৪ কবিকথা। 

এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন,--*সথে, প্রসন্ন হও ? দেখ, দেখ, নিকুঞ্জ- 

ভূষিত নির্বরিণীর বেতস-কুম্থম-বাসিত সলিলরাশি কেমন বহিয়া যাইতেছে; 
তটে যৃখিকাপুণ্পের মুকুলসকল কেমন বিক সিত হইয়াছে ; আর প্রন্ফ.টিত- 
কুটজ-কুন্থমহাসে শোভিত গিরিশৃঙ্গে সান্ুদেশ আশ্রয় করিয়!, মেঘজাল 
ময়ূরের নৃত্যের জন্ত যেন চক্দ্রাতপ হইয়া উঠিয়াছে; কলিকাসমুহ 

বিকশিত ভইয়া পরম্পর পৃথক হওয়ায়, কদম তরু সকল শোভাশালী 
দেখাইতেছে ) তাচারা গিরির প্রাস্তদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; 
দিকৃসকল মেঘমালায় শ্তামল হইয়া উঠিয়াছে; প্রবাহিণীর তীরভূমি 

প্রশ্ষটিত অস্কুরে ভূষিত কমনীয় কেতকী-বৃক্ষে শোভিত হইয়া 

আছে? বনস্থলীও শিলীদ্ধ, ও লোধ কুন্ুমের বিকাশচ্ছলে যেন হস্ত 

করিতেছে ।” 

মাধব উত্তর দিলেন,--”সখে, দেখিতেছি বটে, কিন্তু অরণ্যগিরি- 

ভূমিসকল এক্ষণে কষ্ট করিয়া দেখিলেই রমণীয় বোধ হয়; তাহাতেই 

ব1কি ?” 

তাহার পর অশ্রমোচন করিয়া! তিনি বলিতে লাঁগিলেন,--«'অথব' 

আর কি হইতে পারে? উৎফুল্ল অজ্ঞুন ও শালপুষ্পের গন্ধে বাসিত, 

প্রবল পুর্ববাষুর আন্দোলনে বিক্ষিপ্ন, ইন্দ্রনীলমণিখগুসম জল্দজালে 

ভূষিত, ধারাসিক্ত-ভূমিগন্ধে স্ুরভিত এবং গ্রীষ্ম ও শৈত্যের বিগমাগমের 
মিশ্রণে ম্থশোভিত দ্িবসগুলিও মনোরাজ্য '্মধিকার করিতেছে 

দেখিতেছি। হা! পরিয়ে মালতি, তরুণ-তমালের ন্যায় সুনীল মেঘমালা 

আচ্ছন্ন, শীতল সমীরণে কম্পিত, নব বারিকণায় পূর্ণ, ইন্দ্রধন্থুঃশোভিত, 

মদ্ধকজ-মযুররবে মুখরিত দিকৃসকলের প্রতি এক্ষণে কেমন করিয়া দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিব ?% 

এই বলিয়া মাধব শোকার্ত হইয়। পড়িলেন ও সংক্ঞা হারাইলেন। 



মালতীমাঁধব । ৫২৫ 

তাহা দেখিয়া মকরম্দ বলিয়া উঠিলেন,_-“হাঁয়, বয়ন্তের এক্ষণে অতি 
দারুণ দশাপরিণামই ঘটিল! * 

পরে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন,__ 

“্বজ্রময় আমি কিন। আবার বিনোদনব্যাপার আরম্ভ করিলাম ।” 

অনন্তর দীর্ঘনিঃখাস পরিত্যাগ করিয়। [তনি আবার বলিতে লাগি- 

লেন,__“আমাদের মাধবের প্রতি আশা শেষ হইল !” 

সভয়ে মাধবের অবস্থ। দেখিয়া! মকরন্দ বলিদ্া! উঠিলেন,__“এ কি ! 

সথ1 যে সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়িলেন 1, 

তখন চারিদিকে চাহিয়৷ বলিতে *লাগিলেন,-"মালতি, মালতি, কি 

আর বলিব, তুমি অত্যন্ত নির্দয়! হইয়! উঠিয়াছ ; গুরুজনদিগকে অগ্রাহ 
করিয়া তুমি ইহার আশায় সাহস অবলম্বন করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার 

সেই নিরপরাধ প্রিয়জনের প্রতি এন্প নির্দয় কোপ করিতেছ কেন ? 

কি! এখনও চৈতন্ত হইল না? হার! বিধাতা আমার সমস্তই অপহরণ 

করিলেন। মা গো! মা, আমার হৃদয় বিদিলিত হইতেছে ; দেহের বন্ধন 

শিথিল হইয়া পড়িতেছে; জগৎ শুন্ত দেখাইতেছে; অবিরত জ্বালায় 

অন্তরে জপিয়৷ মরিতেছি ; অন্তরা বিধুর ও অবদন্ন হইয়া অন্ধতমে যেন 

নিমগ্র হইয়া যাইতেছে; প্রবল মোহে চারিধিকৃ আচ্ছন্ন করিতেছে। 

মন্দভাগ্য আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । বন্ধু 

সমূহের হৃদয়ে যিনি কৌমুদীমহোৎসব, মালতীনয়নের বিনি মুগ্ণচন্্রমা, সেই 

মকরন্দের আনন্দবর্ধক জীবলোকতিলক অদ্য লীন হইতে 

চলিলেন! হা বয়ন্ত মাধব, যে তুমি আমার অঙ্গে চন্দনরস, 

চক্ষে শারদেন্দু, হৃদয়ে আনন্দন্বরূপ ছিলে, সেই স্বভাবমুগ্ধ তোমাকে 

কাল আমার জীবনের গ্তায় উন্মুলিত করিতে বসিয়াছে) হায়, আমি 

হত হুইলাম।” 



€২৬ কবিকথা। 

অবশেষে মাধবকে স্পর্শ করিয়' বলিতে আরম্ভ কব্রিলেন,-_ 

*অকরুণ, শ্মিতোজ্্ল! দৃ্টি বিতরণ কর; অতি দাকণ আমার সঙ্গে কথা 

কও) মকরন্দ তোমার প্রিয়; কিন্তু সেই অনুরক্তচিত্ত সচচরকে উপেক্ষা 

করিতেছ কেন ?” 

ক্রমে মাধবের সংজ্ঞা আসিল; তথন উচ্ছসিতহ্বদয়ে মকরন্দ বলিয়া 

উঠিলেন,__“এই ষে সুনীল নবজলধবের বারিকণাসেকে আমার প্রিয়- 

বয়ন্ত সত্ভীবিত হইয়া উঠিয়াছেন ; ভাগ্যে তাহার নিরুদ্বশ্বাস বিমুক্ত 
হুইল |”? 

মাধব কিন্তু উন্মত্তের ন্ায় বলিতে লাগিলেন,_-«এই বনমধ্যে এক্ষণে 

কাহাকে দূত করিয়! পিয়ার নিকট পাঠাই ? এই যে পকফলে শ্টাম, জ্ম- 

নিকুঞ্জ হইতে স্থলিত শ্বল্পতরঙ্গা নদীর উত্তরদ্দিকে ও তাহার উপরে 

বিবিধ আকারে লম্থিত, প্রবীণ তমালের স্তায় স্থনীল নবজলধর গিরি- 

শিখর আশ্রয় করিয়। আছে দেখিতেছি |” 

এই বলিয়া তিনি উঠি! ঈাড়াইলেন এবং উদ্বসুখে মেঘকে লক্ষ্য 

করিয়া করযোড়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন,_“সৌমা, তোমার 

প্রিয়সহচরী বিদ্যুৎ তোমাকে আলিঙ্গন করে কিনা? প্রণয়ে প্রসন্ন- 

বদন চাতকের। তোমার আরাধনা করেত? পূর্বমীরণ সংবাহনাদি 

ক্রিয়ার স্থখোতপাদন করিয়া থাকে কি না? ইন্দ্রধন্থু চারিদিকে শোভা- 

বিস্তার করিয়া তোমার চিহ্ন প্রকাশ করে ত?”” 

সেই সময়ে মেঘমন্দ্রে ভূধরকন্দর গ্রতিধবনিত হইয়া উঠিল ? ময়ুর- 
গণ তাহাতে আনন্দিত ও উদগ্রীব হইয়া কেকারব করিতে লাগিল । 

তাচ শুনিয়া মাধব মনে করিলেন, মেঘ তাহার কথার উত্তর 

দিতেছে। তখন তিনি তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়! বলিতে লাগিলেন,--" 

“ভগবন্ জীমৃত, যদি শ্রেচ্ছায় জগতে বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ 



মালতীমাধব । ৫২৭. 

আমার প্রির়তমাকে দেখিতে পাও, তাহ! হইলে প্রথমে তাহাকে 
আশ্বা্ প্রদান করিও ; তাহার পর মাধবের অবস্থার কথা বলিও। 

এই সব বলিবার সময় যেন তাহার আশাতস্ত ছিন্ন তইয়! না৷ যার । 

কারণ, একমাত্র তাহাই 'সেই বিশালাক্ষীকে কোনরূপে বাচাইয়! 

রাখিতেছে ।” 

মেঘ চলিতে আরম্ভ করিল ) মাধব তখন সহর্ষে পরিভ্রমণ করিতে 

লাগিলেন। তাহা দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্বে মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,__ 
“হায়! উন্মাদ-রাহু শেষে মাধবন্ত্রকে অভিভূত করিল? হা তাত, 

হা মাতঃ) হা ভগবতি, রক্ষা কর, মাধবের অবস্থা একবার দেখ ।” 

মাধব বলিতেছিলেন, _“প্রমাদদে ধিক, অভিনব লোধ্রকুস্থমে প্রিয়ার 

কান্ত, কুরঙ্গীগণে নয়নভঙ্গি, গজরাজে গতিবিলাঁদ এবং লতাঁসকলে 

নম্রতা! রুহিয়াছে দেখিতেছি। বোধ হয়, এই বনমধ্যে সকলে 
তাহাকে বিভাগ করিয়া লইয়াছে |” 

সঙ্গে সঙ্গে হ1 প্রিয়ে মালতি” বলিয়া তিনি বিলাপ করিতে 

লাগিলেন। তখন মকরনদ বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-“হত হৃদয়. 

ষে সুহৃদ অশেষ গুণের আধার, প্রিয়তম ও জীবনের অবলম্বন- 

স্বক্ধূপ, ধীহার “সহিত শৈশবের ধুলিখেল! কইতে প্রগাঁড মিত্রতা 

জন্মিয়াছে, তাহাকে প্রিয়াবিরহবেদনায় কাতর দেখিয়া, তুমি বিদীর্ণ 

হইয়া ছুই ভাগে বিভক্ত হইতেছ না কেন?” 

কিঞ্চিৎ প্রক্কৃতিস্থ হইয়া মাধব বলিয়! উঠিলেন,_-“জগতে বিধাতার 
নিশ্মিত বস্তুতে অনুকরণ দুল্ভ নহে। তাতাই হউক, এক্ষণে আমি 
ভূধরারণ্যবাসী প্রাণিগণকে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি যে, তোমর। 

মুহূর্তকাল আমাকে অবধানদানে অনুগৃহীত কর। আমি বলিতেছি, 

তোমরা এখানে থাকিয়া, সর্বাঙ্গে শ্বতাবন্থন্দরী কোন কুলবধূকে 
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দেখিয়াছ কি? অথব! তাহার কি হইয়াছে জান? তাহার বয়সের 

কথা বলি, শুন] মদন তাঁহার মনোমধ্যে প্রগল.ভতা আচরণ 

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অঙ্গে সরল বাঁলভাবই 

দেখাইতেছেন 1, 

কাহারও উত্তর না পাইয়া হতাশহদয়ে মাধব বলিতে লাঁগিলেন,__ 

“হায়! কি কষ্ট, তাগুবনৃত্য করিতে করিতে উদ্ধপুচ্ছ ময়ূর কেকা- 

রবে আমার কথাটি আচ্ছন্ন করিয়া দিল! অন্তরানন্দে বিহবল ও 

মদ্রালস-লোচন চকোর কান্তার অন্ভুদরণ আরম্ভ করিল! কৃষ্ুমুখ 

বানর কুম্থমরেণুতে তাহার প্রিয়ার কপোলদেশ চিত্রিত করিয়! তুলিল! 

কাহার কাছেই বা যাল্ক। করি? কোন স্থলেই যাজ্জার অবদর 

ঘটিতেছে না।” 
তাহার পর তিনি বনভুমির দ্রিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, একস্থানে 

একটি লোছিতমুখ বানর পক্ক ও বিদীর্ণ দাড়িম্বফলের শ্আাঁয় অধররাগে 

রঞ্জিত দশনাবলিভূষিত এবং রোচনিকা-কুন্ম তুল্য পাও গণ্ডে শোভিত 

প্রিয়ার ব্দনটি উন্নত করিয়! চুম্বন করিতেছে । 
অন্ত স্থানে বটবৃক্ষের স্বন্ধে নিজ স্বন্ধ ও প্রিয়তমার স্কন্ধে শুগুটি 

রাখিয়া কোন ধন্ত বন্তগঞ্জ দণ্তাগ্রে স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষী সহচরীর অজ 

কওয়ন, পর্যায়ক্রমে নিক্ষিপ্ত কর্ণযুগলের স্খদ পবনে বাঁজন এবং 

অর্তুত্ত নবশল্লকী-কিসলয় তাহার মুখে প্রদান করিয়া পরিচয়- 

প্রগল.ভতা অভ্যাস করিতেছিল । সেখানেও অবসর আছে বলিয়া মাধবের 

মনে হইল না। 

আর একদিকে একটি করী মেঘমন্দ্র গুনিয়াও গর্জন করিয়া 

উঠিতেছিল ন। ) নিকটস্থ সরোবর হইতে শৈবাল আকর্ষণ করিয়। 
ক্ষণ করিতেছিল না। গণ্ডস্থলের মদত্রাবের অভাবে নীরব মক্ষিকা- 
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কুলে তাহার সুখটিতে দীনভাবই লক্ষিত হইতেছিল। স্থতরাং প্রিয়তমা 

বিরহে একাস্ত কাতর মনে করিয়া! মাধব তাহাকেও কিছু বলিতে ইচ্ছা 

করিলেন না। 

অন্য একটি মত্ত মাতঙ্গযুখপতি সেই সময়ে দরোবরে জবগাহন 
করিয়া বিহার করিতেছিল/ তাহার ধুর গম্ভীর গজ্জনন শুনিয়া 

সহচরীটি আনন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। দে নববিকসিত খ্য 

কদস্বপুষ্পের স্তায় স্থুরভি ও শীতল গন্ধে পুর্ণ গণ্ডস্থল হইতে ক্ষরিত 
মদ্ধারায় সরোবরটিকে পঙ্ষিল ও কষায় করিয়া তুপিতেছিল ; পদ্ম, 

পল্পপত্র, মৃণাল, কন্দ প্রভৃতি তুলিয়া ফেপিতেছিল; তাহার অবিরত 

কর্ণসঞ্চালনে জলকখ। নীহারের হ্যায় ছড়াইয়। পড়িতেছিল 5 তাহাতে 

সারস, উত্ক্রোশ প্রভৃতি জলচর পক্ষী উড়িয়া পলাইতেছিল। 

মাধব ইহারই যৌবনের শ্লাঘা করিতে লাগিলেন এবং ইহার 

কাস্তাসেবার চাতুধ্যও লক্ষ্য করিলেন। হন্তীটি তখন লীলাচ্ছলে 
উৎপাটিত মৃণালস্তম্ব গ্রাসম্বরূপে প্রদ্দান করিয়া, বিকসিতপদ্মস্থবাসিত 

জলগণ্ড,ষ বধূর মুখমধ্যে চালিয়৷ দিতেছিল ; আবার শুও দ্বারা জল- 
কণা বর্ষণ করিয়া, তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া তুলিতেছিল ; কিন্ত 

স্বেহভরে বধূর মন্তকে সরস-নালযুক্ত নলিনীপত্রের ছত্রটি ধারণ না 
করার, মাধবের মনে তাহাকে কিছু অরসিক বলিয়া বোধ হইল 

এবং তাহাকে উদ্দেশ কাঁরয়। তিনি তাহাই বলিলেন । 

হস্তী কোন উত্তর ন দেওয়ায়, মাধব মনে করিলেন, সে তাহাকে 

অবজ্ঞা করিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,--প্হায়! আমি কি 

মুর্খ, এই বনচরটার সহিত বয়্গ্ত মকরন্দের স্তায় বাবহার করিতেছি । 

হ1 প্রয়বয়স্ত | তোমা বিনা একাকী আমার এই জীবনধারণহঃখে ধিক্ ! 

যে সৌন্দর্যে তোমার উপভোগভাব ব! তাহার অভিব্যক্তি নাই, 
৩৪ 
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তাহাকে ধিক! তোমার সাহত যে দিবসটি উজ্জ্বল না হয়, তাহার 

ংস হউক) তোম! বিনা অন্তস্থানে ষে প্রমোদমৃগতৃষ্চিক! এনে, 

তাহাকেও ধিকৃ 1” 

সে কথা শুনিয়া মকরন্দ বলিতে লাগিলেন,_--“উন্মাদমোহে আস্ন 

থাকিয়াও দেখিতেছি, কোন একটি উদ্বোধকে বয়স্তের সহজন্গেহসংস্কার 

জাগিয়! উঠিয়াছে ; তাই আমাকে অসপ্লিহিত মনে করিতেছেন |” 

তাহার পর তিনি মাধবের সম্মুখীন হইয়া) বলিলেন,__“এই ষে 
মন্দভাগ্য মকরন্দ তোমার পার্থ ই রহিয়াছে ।” 

মাধব কহিলেন,__“প্ররিয়বয়স্ত, আলিঙ্গনদানে আমাকে কৃৃতার্থ 

কর; মালতীর ত আর আশ নাই; আমি পরিশ্রাস্ত হইয়া 

পড়িয়াছি।”% 

কথা কয়টি বলিতে বলিতে মাধব মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন ; মকরন্দ 

তাহার জীবনের অবলম্বনস্বরূপকে কৃতার্থ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, 

তিনি অচেতন ক্ইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,__ 

“হায়! কি কষ্ট! আমার আলিঙ্গনের উৎকগ1! জন্মিতে না জন্সিতেই 

সথা সংজ্ঞা ভারাইজেন। তাহা হইলে আর কিসের আশ! ? নিশ্চয়ই 

বয়ন্ত জীবিত নাই । সখেঃ ন্েংভরে সন্তপ্ত হৃদয়, তোমার কথন্ কি 

ঘটিবে ভাবিয়া কাপিতে ক'পিতে যে অকারণ ভয় অনুভব করিত, 

আমার সে সমস্ত একবারেই বিনষ্ট হুইয়়। গেশ! যে সকল মুহুত্তে 

তোমাকে অসহা ছুঃথে কাতর দেখিয়াও চেতন দেখিতাম, তাহার 

বরং ভাল ছিল। এক্ষণে কিন্ত তোমার প্রস্থানে আমার নিকট দেহ 

ভারম্বব্ধপ হইয়া পড়িতেছে, জীবন বজ্রকীলকের স্তায় হইয়া উঠিতেছে, 
দবিক্সকল শূন্য দেখাইতেছে, ইন্দ্িয়সকল অকর্্মণ্য হইয়া যাইতেছে, 
কাল কষ্টকর বোধ হইতেছে এবং সমস্ত জীবলোক অন্ধকাঁরময় 
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জইয়] দীড়াইতেছে। তবে কি আমি মাধবের অন্তগমনসাক্ষী হইয়! 

জীবিত থাকিব ? নাঃ তাহ! নহে, প্র গিরিশিখর হইতে পাটলাবতীর 

বক্ষে পড়ির! বয়স্তের মরণের পূর্বে আমিই অগ্রসর হই ।” 

এই বলিয়া কিছু দূর গমন করিয়া, আবার কাতর-হৃদয়ে ফিরিয়া 
আসিয়া মাধবকে দেখিনা, বলিতে লাগিলেন,--প্এই কি সেই নীলোৎ- 
পলছ্যতি শরীর, যাহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াও আমার তৃপ্তি 
হয় নাই? আরযাহাতে উললপিত খিশ্বয়ে পূর্ণ নবপ্রনয়বিলাদে আন্কু- 
িত মালতীর দৃ্ট পুর্বে পান করিয়াছিল? আশ্চর্ধয ! এই শরীরে নবীন 
ব্মণে সমগ্ত গুণের কিকপে সন্নিবেশ হইগাছিল? সথে মাধব, বিমল 

চক্ত্রনা যেইমাত্র পুর্ণ হইয়! উত্ঠে, অমনি রাহু আসিঙ্কা তাহাকে গ্রাস 

করে) ধারাবধী মেঘ জাতঙ্বাত্রেই বাযুবেগে ছিন্নভিন্ন হুইয়া যায়) 
'রুবর ফল্পবান্ হইতে না হইতে দাবানলে ভন্মীভূত হয়; তুমিও 
জগতের চুড়ামণি হুইয়াই মৃত্ামুখে পতিত হইলে! বর়স্ত গত হইলেও 

তাভাকে একবার আলিঙ্গন করি) চিনিও এই আলিঙ্কনই 

ঢাহিয়াছিলেন 1» 

মকরুন্দ মাধবকে আলিঙ্গনপাঁশে বন্ধ করিলেন এবং বলিয়! উঠিলেন, 

-দ্হিঃ বয়স, বিমলবিগ্যানিধি, গুণগুরু, মালতীর নিজ-গৃশীত জীবিতেশ্বর, 

কামন্দকী-মকরন্দের আনন্দবর্ধক মাধব, শেষদশ!-প্রাঠিত মক রন্দ-বান্র 

'আলিঙ্গন এখন হইতে ছুলভ হইয়! উঠিল। মকরন্দ মুহূর্তমাত্র জীবিত 

থাকিবে মনে করিও না। কমলবন, জন্মাবধি একসঙ্গে আমার সহিত 

জননীর স্তন্যপান করিয়া এক্ষণে একাকী যে তুমি বন্ধুগণের তর্পণ-জলে 

ভৃপ্ত হইবে, তাহা! অধুক্ত |” 
তাহার পর মকরদ্দ অতিকষ্টে মাধবকে ত্যাগ করিয়া গিরিশিখরে 

উঠিলেন এবং নিযে শ্রোতস্থিনী পাটলাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিতে 



৫৩২ কবিকথা । 

লাগিলেন,_”ভগবতি সাগরগামিনি, তোমার নিকট এই প্রার্থনা! করি, 

যেখানে আমার প্রিয় সুহৃদ্ জন্মগ্রহণ করিবেন, সেখানে আমার ও যেন জন্ম 

হয়। আর পরলোকেও যেন তাহার অনুচর হুই |” 

এই বলিয়া যেমন তিনি নদীবক্ষে পতিত হইবার উপক্রম করিবেন, 
অমনি সৌদামিনী উপগ্তিত হইয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন এবং বলয়! 

উঠিলেন,-_-“বৎস, সাহস পরিত্যাগ কর।», 
মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,--“আপনি কে এবং কি জন্য আমাকে 

নিবারণ করিতেছেন ?” 

সৌদামিনী বলিলেন,__“আযুম্মণ্, তুমিই কি মকরন্ব ?” 
মকরন্দ উত্তর দিলেন,_“আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি সেই হত- 

ভাগ্য ৰটি।” 

সৌদামিনী তখন কহিলেন»-“বৎস, আমি যোগিনী ; এই দেখ, 
মালতীর অনিজ্ঞান আনিয়াছি ৮ 

এই বলিয়া বকুলমাল! দেখাইলেন। উচ্ছসিতপ্রাণে ও ককুণহৃদয়ে 

মকরন্দ বলিয়! উঠিলেন, -“আর্যে, মালতী কি জীবিত আছেন 1?” 

“তাহাই বটে, এই বলিয়া সৌদামিনী উত্তর দিলেন এবং বলিতে লাগি- 
লেন, “মাধবের কি কোন অত্যাহিত ঘটিয়াছে? অনিষ্টকর কার্ধেে 

তোমার নিশ্চয়তা দেখিয়া, আমি কম্পিত হইয়া উঠিতেছি। মাধব 
কোথায় ?? 

মকরন্দ বলিলেন,_-"আর্যে, আমি তাহাকে অচেতন দেখিয়া! 

বৈরাঁগ)ভরে ত্যাগ করিয়! আসিয়াছি; চলুন, শীঘ্র গিয়া তাহার রক্ষার 

চেষ্টা পাই।» 

ছইজনে তখন ক্রুতপদে মাধবের নিকটে ছুটিয়া চলিলেন। সে 
সময় বর্ষার শীতল বাতাস অন ম্পশ করিয়া মাধবকে সচেতন করিয়! 
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হুলিয়াছিল। তিনি আপন মনে বলিতেছিলেন,_-“হায়! কে আবার 

আমার চৈতন্ত আনিয়া দিল? নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বিবেচনা না 

করিয়াই নব জলধরের বারিবিন্বৃবর্ষণে প্রভঞ্জনই এই ব্যাপার ঘটাইয়্াছে।”” 

মাধবকে দেখিয়। মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,__“ভাগ্যে বয়স্ত চেতনা 
লাভ করিয়াছেন ।” 

সৌদামিনীও তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “মালতী 
ইহাদের ছুজনের আকৃতির কথ! বাহ বলিপ্ধাছিল, তাহাই দেখিতেছি 

বটে ।”; 

মাধব পুনরায় পুর্ব-বাযুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ত 

করিলেন,--“ভগবন্ সমীরণ, তুমিই জলগর্ত মেঘরাঁজিকে ভ্রমণ করাও, 

চাতঙকদিগকে আনন্দিত করিয়া তল, কেকারবে উদ্শ্বীৰ ময়ূরকুলকে 
নাচাইতে থাক, কেতকাবৃক্ষ কঠোর কর। আমার ন্যায় বিরহী জন 

কোনরূপে মুচ্ছণলাভ করিয়। বাথা-নিবৃত্তি করিতেছিল তাহার আবার 

সংজ্ঞা-ব্যাধি জাগাইন, নির্দয় ! এ কি চেষ্টা! করিতেছ ?” 

এমনি মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,__“অধিল প্রাণীর জীবন পৰনদেব 

ভালই করিয়াছেন।” 

মাধব আবার বলিতে লাগিলেন,_-“বাযুদেব, তথাপি তোমার নিকট 

প্রার্থনা করিতেছি যে, যেখানে আমার প্রিয়তম! আছেন, সেইখানে 

বিকসিত কদঘ্ঘ-কুন্ুমের রেণুর সাহত আমার প্রাবটিও লইয়া বাও॥ 

অথব! তাহার অঙ্গম্পর্শে শীতল কোন একটি বন্ত আমাকে খানি] দাও। 

এক্ষণে তুমিই আমার গতি 1” | 
এই বলিক্ব। র্ুতাঞ্জলি হুইয়! পবনকে প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

অভিজ্ঞানদানের অবসর বুঝিদ্বা, সৌদামিনী মাধবের অঞ্জজলতে বকুল- 

মালাগাছি ফেলিদ্া দিপেন। বিন্মপ্প ও হর্ষ সহকারে মাধব বিগ! 
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উঠিজেন,”এ কি! আমার রচিত প্রিয়াবক্ষের আদরের বস্ত মদনে, 

ভানের বকুল-কুম্থমমালা যে।”” 

তাহার পর বিশেষ কারয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “সন্দেহ 

কেন? তাহাই বটে? কারণ, তাহার মুগ্ধ ইন্দুসুন্দর মুখখানি দেখিয়া 

অনুরাগে বিশৃঙ্খল কৌতুহলগোপনের জন্ত যে ভাগে পুষ্পবিস্তান ভাল 
করিয়া করিতে পারি নাই, অথচ তাহাতেই লবঙ্গিকার সন্তোষ উৎপাদন 

করিয়াছিল, তাহাই ত দেখিতেছি।” 

মালতী নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন মনে করিয়া মাধব বলিয়া! উঠিলেনঃ 

--পপ্রয়ে মালতি, তুমি নিশ্চয়ই“এ সব দেখিতেছ ? কিন্ত আমার অবস্থা 
বুঝিতে পাঁরতেছ না। আমার প্রাণ যেন পলায়ন করিতেছে ; হৃদয়ের 

যেন ধ্বংস হইতেছে; অঙ্গ সকল জ্বলিয়া যাইতেছে ; চারিদিক হইতে 

মোহে আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিতেছে। এক্ষণে ত্বরারই বিষয়, পরিহাসের 

নহে। ত্তাই বলিতেছি, নয়নের আনন্দ বিতরণ কর; আমার প্রতি 

নিদ্দিয়া হইও ন1।” 

মাধব চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া! মালতীকে দেখিতে পাইলেন 
না। তথন বকুলমালাকে উদ্দেশ করিয়! বলিতে আরম্ভ করিলেন,_- 

“বকুজ-মাক্িক1, তুমি গ্রিয়তমার প্রিয়তমা ও উপকানিণী; সেই জন্য 

তোমাকে শ্বাগত-সস্তাষণ করিতেছি । যখন পদ্মাক্ষীর মদন-বেদন। 

অগ্রতিহত ও ছুঃসহ হইয়া! দেহ দাহ করিত, তখন তোমারই স্পর্শ 

আমার আলিঙ্গন-স্বরূপে তাহার প্রাণত্রাণ করিয়াছে। আমি এখন 

তোমার সেই আনন্দমিশ্রিত মদন-জরের উদ্দীপক, গাচানুরাগ-রসধুক্ত, 

ন্েহাকর, আমার ও মুষগ্ধাক্ষীর কণ্ঠে যাতায়াত অতিকষ্টে স্মরণ 

করিতেছি ।” 

এই বলিয়! মালাগাছি হৃদয়ে ধারয়৷ হুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন:! 
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মকরন্দ তখন অগ্রদর হইয়া, তাহাকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন 

এবং আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন । সংজ্ঞালাভ করিয়া মাধব বলিয় 

উঠিলেন,-_“মকরন্দ, তূমি কি দেখিতে পাইতেছ না, কোথা হইতে সহস! 
মালতীর স্নেহ বহন করিয়! সেই বকুলমালাগাছি আসিয়া পড়িল? তুমিও 

কিমনে কর না ষে, ইহা কোথ! হইতে আসিল ?* 
মকরন্দ কহিলেন,__“এই আধ্যা যোগেশ্বরী মালতীর অভিজ্ঞান 

লইয়! আসিয়াছেন 1” 

শুনিয়া মাধব সৌর্দামিনীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন কবং করুণভাবে 

কৃতাঞ্জলি কইয়া তাহাকে জিজ্ঞসা করিলেন,--“আর্ষ্য! অনুগ্রহ 

করিয়া বলুন, আমার প্রিয়তমা জীবিত আছেন কি ন1।” 

সৌদামিনী উত্তর দ্িলেন,--“বৎস, আশ্বস্ত হও সে কল্যাণী জীবিত 
আছে ।” 

উচ্ছসিতহৃদয়ে মাধব ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,_-* আর্ষো, ষদ্দ 

তাহাই হয়, তাহ! হুইলে ব্যাপার কি বলুন।* 
সৌদামিনী মাধবের অঘোরঘণ্টবিনাশের কথা বলিবামাত্র আবেগসহ- 

কারে মাধব বলিলেন,__"আর্ষ্যে, ক্ষান্ত হউন, সমস্ত ব্যাপারই বুঝিয়াছি 1” 

মকরন্দ তাহ! কি জিজ্ঞাসা করিলে, মাধব উত্তর দ্রিলেন,-_-“কপাল- 

কুগুলার অভিলাষ পূর্ণ ভইয়াছে।” 
মকরন্দ তাহ! সত্য কি না জানিতে চাঁহিলে, সৌদামিনী কহিলেন, 

“বৎস যাহ! বলিতেছে, তাহাই বটে 1৮ 

মকরন্দ তখন বলিতে লাগিলেন,_-“সৌন্দর্য্য-বিকাশের জন্য কুমুদ- 

কুলের সহিত ষদ্দি শরদিন্দু-চন্দ্রিকার যোগ হইয়া থাকে, তাহা! শোভন 

বটে। কিন্তু ইহা কি প্রকার যে, অকাল-মেধরাজি তাহাদিগকে বিষুক্ত 

করিয়া দিল ?” 



৫৩৬ কবিকথা । 

মাধব বলিতেছিলেন,_-প্হ! প্রিয়ে মালতি, কি বীভৎস দশায় না 

জানি পড়িয়াছিলে ! কমলমুখি, কপালকুগুলাগ্রস্তা হইয়া, তুমি কেতু- 

কবলিত চন্দ্রকলার স্ঠায়ই হুইয়! উঠিয়াছিলে। ভগবতি কপালকুণ্ডলে, 

বিধাতার এ সকল নম্বাণ সাদরে পালন করিতে হয়। সেইজন্য বলি, 

রাক্ষসী হইয়া উঠিও না, জগতের কল্যাণময়ী হও। সুরভি কুন্থমের 

মস্তকে স্থিতিই স্বাভাবিকী ও চিরপ্রসিদ্ধা, তাহাকে মুষল দিয়া দলন 
করিতে নাই।” 

শুনিয়া সৌদামিনী কহিলেন,-”বৎস, কাতর হইও না) কপাল- 

কুগুল! অতি নিফরুণ! বটে ; আমি ষর্দ বাধ! ন! দিতাম, ভাহা হইলে লে 

পাপ-কারধ্যের অনুষ্ঠান করিত |” 

মাধব ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,--''আমাদের প্রতি আর্ধ্যার যথেষ্ট 

অনুগ্রহ দেখিতেছি। কিন্তু আপনি আমার্দের এরূপ বন্ধু হইলেন 

কিরূপে ?) 

'পরে জানিতে পাঁগিবে” বলিয়া! সৌদামিনী উত্তর দিলেন। তাহার পর 

তিনি উদ্বে উঠিতে উঠিতে বলিতে লাগিলেন, -পগুরুসেবা, তপস্তা, 

তত্ত্রন্ত্র ও যোগাভ্যাসে যে আক্ষেপিণী সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহাই 

তোমাদের মঙ্গলের জন্য বিস্তার করিতেছি 1” 

এই বলিয়া! তিনি মাধবকে লইয়া আকাশপথে উঠিলেন £ অমনি অন্ধ- 
কার ও বিহ্যতের ভীষণ মিশ্রণ চক্ষুবৃত্তি অভিভূত করিয়1 ক্ষণকালের জন্ 

'আবিভূত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। সবিষ্ময়ে ও সভরে 
চাঁহয়। মকরন্দ মাঁধবকে দেখিতে পাইলেন ন।। তথন যোগেশবরীর মহ্ম। 

বুঝিয়। কিছু শান্ত হইলেন বটে 3 কিন্তু মনে মনে বিতর্ক করিয়া, ইহা অর্থ 

কি অন্্থ,স্থর করিতে পারিলেন ন!। প্রভূত বিশ্ময়ে তিনি পুর্ববৃত্াস্ত 

বিস্বৃত হইলেন; আবার অতিনব শঙ্কাজরে জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। 



মালতীমাধব। ৫৩৭ 

একক্ষণে মোহের নাশ, আবার পরক্ষণে তাহার উদয়ে তাহার চিত্ত আনন্দ 

ও শোকের মিশ্রণে এক আৰর্বচনীয় ভাব ধারণ করিল । 

অবশেষে গহন বনে তিনি কামন্দকীর নিকট এই ব্যাপার বলিবার 

আন্ত অগ্রসর হইলেন। কামন্দকী তখন সকলের সহিত মালতীর অন্বেষণ 

করিয়া বেড়াইতেছিলেন। 

(১৯) 

মালতীকে কোথায়ও দেখিতে না৷ পাইয়া কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও 

মদয়স্তিক! বনের মধ্যে একস্থানে আনির। মিলিত হইলেন এবং তাহার জন্য 

বিলাপ করিতে লাগিলেন । অশ্রমোচন করিতে করিতে সকরুণভাবে 

কামন্দকী বলিতেছিলেন,_-”হ1 বৎসে মালতি, আমার অঙ্কের অলঙ্কার, 

তুমি কোথার ? আমার কথার উত্তর দাও; জন্মাবধি প্রতিমুহূর্তে রমণীয় 

তোমার অঙ্গবিলাস এবং চারু ও মধুর প্রিয় বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া, 

আমার দেহ দগ্ধ ও হদ্দয় বিদীর্ণ হইতেছে । অস্থির হাস্ত-রোদনে সুন্দর, 

কতিপয় কোমল দস্তাস্কুরে শোভিত, অর্ধিস্ফুট ও অসংবদ্ধ মনোহর ব্চনে 

পূর্ণ তোমার শৈশবের মুখপদ্মটি মনে পড়িতেছে ।” 
লবর্ধিকা ও মদয়স্তিকার নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত ₹ইতেছিল ; 

তাহারাও বলিতে লাগিলেন,স্প্হা প্রিয়সথি, প্রসন্-চন্ত্রমুখি১ তুমি 
কোথায় গেলে? দৈব একাকিনী তোমার শরীষ-কু ন্ুমের স্ায় 'কোমল 

শরীরের কি পরিণাম ঘটাইল, তাহা ত জানিতে পারিতেছি না। হ! 

মহাভাগ মাধব, তোমার জীবলোকের মহোৎসব উদ্দিত হইয়া আবার 

অস্তমিত হইয়া গেল।” 

£খপুর্ণ-হৃদয়ে কামন্দকী বলিয়া উঠিলেন,--“হা বল মাধব, হা 

বসে মালতি, লবলী-লবঙ্গের স্তায় তোমাদের অভিনব, অন্থরাগ-রসে পুর্ণ, 



৫৩৮ কবিকথ। 

কৌতুকময় আলিঙ্গন শেষে কিনা নিয়তি-বাত্যায় অভিহত হইয়া 
পড়িল ?” 

“রে ছুষ্ট বজ্রময় হৃদয়, তুই অত্যন্ত নৃশংস হইয়া উঠিয়াছিস” উদ্বেগ 
সহকারে এই কথা বলিতে বলিতে লবঙ্গিক! বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে 

ভূতলে পড়িয়া গেল। মদয়স্তিক1 তাহাকে সাস্বন' করিতে করিতে বলিতে 

লাগিলেন,--“সখি লবঙ্গিকে, আমি বলিতেছি, ক্ষণমাত্র আশ্বস্ত হও 1” 

লবজিক] উত্তর দিল, _-“মদয়ন্তিকে, কি করিব? দৃঢ় বজ্জলেপে 

প্রতিবদ্ধ হইফ়্া' আমার প্রাণ যেন নিশ্চল হইয়া পড়িতেছে £ তাই আমাকে 

পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না” 

লবাঙ্গকার অবস্থ' দেখিয়া, কামন্দকী বলিতে আর্ত করিলেন,-_ 

“ৰংসে মালতি, লবন্গিক! তোমার জন্মাবধি প্রিয়সধী; তবে সেই কগ্ঠাগত- 

প্রাণ! হুঃখিনীর প্রতি দয়! করিতেছ না কেন? সে যে এক্ষণে তোমার 

বিয়োগে উজ্জলাঁলোক দীপশিখার ত্যাগে স্নেহবতী শ্লানমুখী বত্তিকার 
হ্যায় অবস্থিতি করিতেছে । আর কল্যাণি, আমাকেই ব৷ পরিত্যাগ 

করিলে কেন? নির্দয়ে, আমার এই জীর্ণ বস্ত্াঞ্চলের তাপে তোমার 

অঙ্গলতিকা কি বাড়িয়।! উঠে নাই? জননীর স্তন্ততাগের পর হইতে, 

স্মুখি, আমিই ত তোমাকে গজদস্ত-পুত্বলিকার স্তায় প্রথমে খেলা পরে 

কলাবিস্ভা শিখাইয়া বিনীত কাযা তুলিয়াছি; অবশেষে লোকশ্রেষ্ঠ 
গুণবান্ বরে সমর্পণ করিয়াছি। তাই আমাকে মাতার অধিক ন্সেহ 

করিতে! এক্ষণে এ কার্য কি তোমার উপযুক্ত হইতেছে? চন্ত্রমুখি, 

আমার সকল আশারই শেষ হইল। আমি মনে করিয়াছিলামঃ অকারণ 

হান্তে মনোহর বদনটিতে ও বিকীর্ণ শ্বেতসর্ষপে ভূষিত-শিখ ললাটে সুন্দর, 

তোমার পুত্রটিকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়! স্তন্তপান করাইতে দেখিব ; 

কিন্তু ভাগ্য-পরিবর্তনে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।” 



মালতীমাধব। ৫৩৯ 

লবজিক1 বলিয়া উঠিল,__”ভগবতি, প্রসন্ন হউন। আমি এক্ষণে 

আর জীবনভার সহা করিতে পারিতেছি না; ওঁ গিরিশিখর হইতে 

আত্মবিসর্জন করিয়া সুখী হইবার ইচ্ছা হইতেছে । আপনি আনীর্বাদ, 
করুন, যেন জন্মাস্তরেও প্রিয়সথীকে দেখিতে পাই 1» 

কামন্দকী উত্তর করিলেন,__প্লবঙগিকে, কামন্দকীও মালতীর 

বিয়োগের পর আর বীচিগ্লা থাকিতেছে না; আমাদের দুজনেরই 

উৎকগাবেগ সমান। যদি কর্মমভেদে পরে আমাদের মিলন নাও হয়, কিন্ত 

প্রাণত্যাগে সম্তাপ-শাস্তিকূপ ফললাভ ঘটিবে।» 
আপনি যাহ! আল্ঞ! করিতেছেন? তাহাই সত্য+ এই বলিয়া লর্খঙ্গক' 

উঠিয়া দাড়াইল। সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে কামন্দকাঁ 
মদনয়স্তিকাকে আহ্বান করিলেন, “বৎসে মদয়স্তিকে 1” 

মদয়স্তিকা উত্তর দ্িলেন,-“আমাকে অগ্রপর হইতে বলিতেছেন, 

আমি প্রস্তত আছি ।” 

লবলিক! বলিয়।! উঠিল, _-“সখি, প্রসন্ন হও এ আম্মনাশে ক্ষান্ত 

থাক, আমাকে ভুলিয়া যাইও ন!।» 
মদয়ন্তিকা কোপের ভাব দেখাইয়া কহিলেন,_-প্তুমি: দূর হও 

আমি ত আর তোমার অধীন নহি।” 

কাঁমন্দকী বলিলেন,__প্ছায় । এ ছুঃখিনীও নিশ্চয় করিয়! বসিয়া 

আছে ।” 
মদয়স্তিকা তখন মনে মনে মকরন্দকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

লবঙ্গিক! বলিতে আরম্ভ করিল,_-“ভগবতি, শী সেই মধুমতীত্রোতে 

পবিত্র পর্বতের উচ্স্থান দেখা বাইতেছে ।” 

কামন্দকী উত্তর দিলেন,_-“তবে আর প্রস্তত কার্যের বিলম্ব কেন ?” 

তাহার পর তাহারা গিরিশিখর হইতে মধুমতীবক্ষে পড়িবার উপক্রম 



৫৪ কৰিকথা । 

করিলেন ; সেই সময়ে আবার অন্ধকার ও বিহ্যতের ভীষণ মিশ্রণে চক্ষুবৃত্তি 

অভিভূত হইয়৷ উঠিল। কিন্তু তাহ! ক্ষণকালের জন্ত আবিভূত হইয়া 

সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। তাহ! দ্নেখিয়া অদূরে মকরন্দ “আশ্তর্ধ্য ! 

আশ্চর্য্য” বলি! চীৎকার করিয়। উঠিলেন। 

মকরন্দকে দেখিয়া বিল্ময় ও হ্র্-সহকারে কামন্দকী বলিয়া 

উঠিলেন.__-পৰৎস মকরন্দকে যে দেখিতেছি।”, 
তাহার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“বৎস, এ কি ?” 

তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! মকরন্দ উত্তর দিলেন,__-*কি আর 

বলিব, ইহা! যোগেশ্বরীরই মহিমা 1৮ « 

মকরন্দকে দেখিয়া! সকলে বুবিতে পারিলেন যে, মালতীর সংবাদ 

পাওয়। গিয়াছে । সেই সমদ্ন দুর হইতে আবার শব্ধ উঠিণ,_-প্ভয়ানক 
জনত। হইতেছে, মালতীর অবসান শুনিয়া, সাংসারিক বিষয়ে ও জীবনে 

বিরক্রচিত্ত হইয়া, অমাত্য ভূরিবন্থুর ব্িপতন নিশ্চয় করিয়। স্থবর্ণাবিন্দু 

আসিঙ্েছেন ? হায়! আমরা হত হইলাম 1”, 

অমাত্যের পরিজনদিগের কথা বলয়াই ইহা সকলে মনে করিলেন । 

মালতী-মাধবের দর্শন-ক্ল্যাণ, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অণ্যা- 

হিভ ঘটায়, মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিক! বিষ হইয়া পড়িলেন। কামন্দকী 

ও মকরন্দের শিকট তাহ! যেন অসিপত্র ও চন্দনরস-বৃষ্টির পতন, অথবা 

অগ্রিস্ফুলিঙ্গ ও বিনানেঘে অমৃত-বর্ধণের হার বোধ হইতে লাগিল । আর 

বিধাতাও যেন তাহাকে সজীবনী ওষধি ও বিষের, আলোক ও তিমিরের 

এবং বজ্র ও চন্্রকিরণের মিলনের সরৃশ করিয়া তুলিপেন। 

সেই সময়ে নিকটে শব হইল,__প্হা পিতঃ, ক্ষান্ত হও, আমি তোমার 

বদনকমণ দেখিবার অন্ত উৎন্থক হইয়াছি, আমাকে অনুগৃহীত কর । 

আমার জন্ত লোফালোক পর্বতের বাহিয়েও থে নির্মল কুলের খ্যাতি 



মালতীমাধব । ৫৪৬ 

বিস্বৃত, তাহার মঙ্গল-প্রদীপ-শ্ব্ূপ আত্মীকে পরিত্যাগ করিতেছ 

কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমরা বুঝি আমার গ্রতি নির্দায় 

হইয়াছিলে।” 

তখন ইহা! মাপতীর কথা বলিয়া সকলে বুঝিয়া লইলেন এবং 

কামন্দকী বলিতে আরম্ভ করিলেন,__-“হ বসে, জন্মান্তর হইতে লাভ 

করার স্তান্ন তোমাকে রাহ্র শশিকলাগ্রাদের মত আবার এক অনর্থ 

অভিভূত করিতে আসিল ।৮ 

আর আর সকলেও বিলাপ কারতে লাগিপেন। সেই সময়ে মুচ্ছিত! 

মালতীকে ধরিয়! মাধব সেখানে আঙ্গিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, -- 

*কোনরূপে প্রবাদ অতিক্রম করিয়।! ইনি আবার দেখিতেছি, আর এক 

ংশন্ে পড়িলেন। অথবা ফলোন্ুখ ভাগ্যের দ্বার কোন্ প্রাণী রোধ 

করিতে পারে ?” 

মকরন্দ তখন অগ্রসর হইয়া মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“সখে, 

সেই যোগিনী কোথায় ?” 

মাধব উত্তর দিলেন, “আমি তাহার সহিত এখনই শ্রীপর্বত হইতে 

নাময়! আসিলাম। কিন্তু বনচরদিগের কথা শুনিয়া তিনি কোন্ দিকে 

গেলেন, আর দেখিতে পাইলাম না 1” 

শুনিয়া কামন্দকী ও মকরন্দ বলিয়া উঠিলেন,_-“মহাভাগে, আবার 

আমাদিগকে রক্ষ! করুন, আপনি কি জন্য অন্তিতা হইলেন ?” 
মদরস্তিক! ও লবঙ্জিক। “মালতি, মালতি” বলিয়া আহ্বান করিতে 

গিয়! দেখিলেন যে, মালতী মুচ্ছিতা হুইয়। পড়িযাছেন। তখন তাহার! 

কাদিতে কার্দিতে কামন্দকীকে কহিলেন,_-“ভগবতি, রক্ষা করুন, 
নিংশ্বাসরোধে ইহার হৃদয় নিশ্চল হইয়া! পড়িয়াছে। হা অমাতা, হা 

প্রিয়সথি, তোমর] দুজনেই দুজনার অবসানের কারণ হুইয়৷ উঠিলে 1” 



৫৪২ কবিকথা। 

কামন্দকী, মাধৰ এবং মকরন্দ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সকলেই মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। সহস! যেন বিদীর্ণ জলদজাল হইতে 
তাহাদের অঙ্গে বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাতে সকলেরই 
উতন্ত আসিল। কামন্দকী সেই অমৃত-বর্ষণের কথা বলিয়া উঠিলেন। 

মালতী চৈতন্য লাভ করায়, তাহার উন্মুক্ত শ্বাসে বক্ষঃস্থল কম্পিত 

ও স্সিগ্ধ হইয়া উঠিল ; চক্ষু নিজ প্রকৃতি লাভ করিল; আর বদনটিও 

মুচ্ছণনাশে শোভাময় প্রভাত-পদ্মের স্বান্স প্রসর্ন বোধ হইতে 

লাগিল। 

সেই সময়ে উদ্ধে' শব হইল,__“রাজা ও নন্দনের চরণপ্রণতি 
না শুনিয়া অমাত্য ভূগ্সিবন্গু অগ্নিমধ্যে পতিত হইতেছিলেন, আমার 

কথায় তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, এক্ষণে আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিয়াছেন (» 

মাধব ও মকরন্দ আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সৌদামিনী 

জলদ-জাল বিলোড়ন করিয়া তাহাদের নিকট আনিতেছেন। তথন 

তাহার। কামন্দকীকে বলিতে লাগিলেন,_--ভগবতি, ভাগ্যক্রমে সেই 

যোগিনা আকাশ ₹ইতে নামিয়। আসিতেছেন। আহা, তীহার বচনা- 

মুতধারা জলধরের জলবর্ষণ হহতেও কত স্ুুশীতল |” 

কামন্দকী তাহাতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন 3 মালতীও উজ্জীবিত 

হইয়া উঠিলেন। পরিব্রাজিক মালতীকে সম্ভাষণ করিলে, তিনি 
স্তাহার চরণে শিপতিত হইলেন । কামন্দকী তাহাকে উঠাইয়। আলিঙ্গন 

'ও মস্তক আত্রাথ করিতে লাগিলেন। 

তাহার পর তিনি মালতীকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,--“তুমি বাচিয়া 

থাক) জীবন-স্বরূপকে বাঁচাও ; তোমার সুহৃজ্জন বাচিয়া উঠুক; আর 

তুহিন্শীতল অঙ্গে আমাকে এবং প্রিক্নখীকেও বাঁচাও ।” 
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মাধব মকরন্দকে বলিলেন,--ব্বয়স্ত, এক্ষণে মাধবের জীবলোক 

উপাদেয় হুইয়! উঠিল।” 

মকরন্দ উত্তর দিলেন,--'তাহাই বটে । 

মদয়স্তিক! ও লবঙ্িকা বলিয়া উঠিলেন, -গপ্রয়দথি, তোমার 

বর্শন ত মনোরথেরও অতীত হইয়াছিল । তাই এস, আমাদিগকে 

আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ কর।” 

মালতী উভয়কে আলিঙ্গনপাঁশে বন্ধ করিলেন। তখন কামন্দকী 

মাধব-মকরন্দের নিকট সমস্ত ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। তাহারা 

উত্তর দিয়া কহিলেন,_-“ভগবতি, কপালকুগুলার কোপেই এই বিপদ 

ঘটয়াছিল, তাহার পর এ আর্ধ্যার অনুগ্রহেই অনেক চেষ্টায় তাহ! 
হইতে উদ্ধার লাভ কর! গিয়াছে ।” 

শুনিয়া কামন্দকী কঠিলেন,-_-ণবুঝিরাছি, ইহা অঘোরঘণ্ট-বধেরই 
কল।, 

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিক! বলিয়া উঠিলেন,_-প্বার বার নিদারুণ হইয়া, 
বিধাতা দেখিতেছি, পরিণাম-ফলটি রমণীয় করিয়! তুলিলেন।” 

এই সময়ে সৌদামিনী অবতরণপুর্বক কামন্দকীকে প্রণাম করিয়া 

কহিলেন,_“ভগবঠি, আপনার মেই চিরন্তন শিষ] প্রণাঁম করিতেছে । 
কাঁমন্দকী বলিয়। উঠিলেন,_- “ভদ্রা সৌদ্বামিনীকে দেখিতেছি যে ।” 

বিন্বয় সহকারে মাধব ও মকরন্দ বলিলেন,--”ইনিই কি দেই 

সৌদামিনী, ধাহার প্রতি ভগবতী এত পক্ষপাতিনী ? তাহা হইলে এ সমস্ত 

সঙ্গত বটে।» | 
সৌদামিনীকে সম্ভাষণ করিয়া কামন্দকী বলিতে লাগিলেন,--“এস 

এস, তুমি বহুলোকের প্রণদানের পুণ্যসস্ভার ধারণ করিতেছ। অনেক 

দ্বিন পরে তোমাকে দেখিলাম। আমার অঙ্গ তোমার দত্ত আনন্দে, 



৫88 কবিকথা । 

পুলকিত হইলেও আলিঙ্গনদানে আবার তাকে আনন্দিত করিয়! 
তুল। তুমি তসৌহার্দের আধাব্র, প্রপাম করিতে বিরত হও। তৃমি 

জগতের পুজনীয়; তুমি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহ! কাহার বা 

শ্পৃহণীয় নহে? আর তোমার এই সকল কাধ্যে তুমি বোধিসত্বদ্দিগকেও 
অতিক্রম করিয়াছ। আমার প্রতি তোমার আচরণরূপ বৃক্ষের পুর্বব- 
পরিচয়ে অস্কুরোদগম হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা! গ্রকৃত ফল প্রসব 

করিল।” 

মদয়স্তিকা ও লবঙ্গিকা বলির উঠিলেন,__“ইনিই কি সেই 
আধ্যা সৌদামিনী ?% ৭ 

তখন মালতী বলিতে লাগিলেন,.-__*তাহাই সত্য ; উনিই ভগবতীর 

সম্বন্ধে পক্ষপাতিনী হইয়া, কপালকুগ্লাকে ভৎপন! করিয়া, আমাকে 

নিজ আবাসে লইয়া! যান এবং ভগবতীর ন্তায় যত্ব করেন। তাহার পর 

বকুলমালা দেখাইয়! তোমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছেন ।” 

শুনিয়া! মদয়াস্তক! ও লবঙ্গিকা সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া! কছিলেন, 

--“কনিষ্টা ভগবতী আমাদের প্রতি সু প্রসন্ন হউন ।” 

মাধবমকরন্দ বলিতে লাগিলেন,--*চিস্তামণিও ধাচকের চিন্তারূপ 

পরিশ্রমের অপেক্ষা করে; কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে, আর্ধ্যা 

অচিস্তিতই সমস্ত করিলেন ।” 

ইহাদের সকলের সৌজন্তে.সৌদামিনীর লজ্জাবোধ হইতেছিল; তিনি 

তখন একখানি পত্র দ্বেখাইয়! বলিলেন»_-“ভগবতি, নন্দনের সম্মতিক্রমে 

পল্মাবতীশ্বর ভূরিবন্থুর সমক্ষে এই পত্রথানি লিখিয়া মাধবের নিকট 

পাঠাইয় দিয়াছেন ।” 

এই বলিয়া! সৌদামিনী পত্রথানি দিলে, কামন্দকী লইয়া পড়িতে 

আরম্ভ কাঁরলেন,-- 
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“তোমাদের স্বস্তি হউক । মহারাজ দেশ করিতেছেন,--তুমি শ্লাধ্য 
গুণিগণের অগ্রণী, মহাকুল-প্রক্থত, শ্রেষ্ঠ জামাতা । তোমার সমস্ত বিপদ 
দুরে গিয়াছে ;ঃ আমি তোমার পপ্রতি যার পর নাই প্রীত হুইয়াছি। এক্ষণে 
আবার তোমার প্রীতির জন্ত তোমার প্রির়দথা মকরন্দকে পূর্ববানুরাগিনী 
মদয়স্তিক। সমর্পণ করিতেছি ।” 

পাঠ শেষ করিয়া কামন্দমকী মাঁধবকে কহিলেন,-_-“বৎস, শুনিলে ত ?” 

মাধব উত্তর দিলেন,-_“শুনিলাম, এক্ষণে আমি সকল প্রকারেই 

কুতার্থ হইলাম ।” 

মালতী বলিয়া উঠিলেন,_-“সৌতীগ্যক্রমে এখন হৃদয়ের শঙ্কা-শল্য 

উৎপাটিত হইয়। গেল 1” 

লবর্গিকা বলিল, _তশ্ামাধবের ও মালতীর মনোরথ এতদিনে 

সম্পূর্ণরূপে ফললাভ করিল 1, 

সেই সময়ে অবলোকিতা৷ ও বুন্ধরক্ষিতা কলহংসের সহিত নৃত্য করিতে 

করিতে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন ? মকরন্দ তাহ। সকলকে জানাইয়া 

দিলেন । 

অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিত ও কলহংস উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার 

নৃত্য আরম্ভ করিলেন; পরে কামন্বকীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,» 

“কাধ্য-নিধান৷ ভগবতীর জয় হউক 1” 

তাহার পর মাধবকে সম্ভাষণ করিয়া তাহারা বলিলেন,__-“মকরনের 

আনন্দবর্ধক মাধব-পুর্ণচন্দ্রের জয়, ভাগ্যক্রমে তোমার শ্রবৃদ্ধি ঘটিল।৮ 

লবঙ্গিকা বলিয়া উঠিল,_-কে এই পুর্ণ মহোৎসবে আমোদ না 

করিয়। থাকিতে পারে ?” 

কামন্দকী বলিলেন,-*সত্য বটে, ইহার স্তায় বিচি, রমণীয় ও 

উজ্জ্বল মহা! প্রকরণ আর কি কোথাও আছে ?” 

0৫ 



£৪৬ কবিকথা । 

সৌদ্বামিনী কহিলেন,_পইহা' আরও রমণীয় যে, অমাত্য ভৃরিবন্থ 
ও দেবরাতের পরস্পর 'অপত্য-সন্বক্ধের মনোরথ অনেক দিন পরে 

পুর্ণ হইল ।” 

গুনিয়। মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন,--“সে আবার কি ?” 

কৌতুকসহকারে মাধব-মকরন্দ কাঁমন্দকীকে বলিয়া! উঠিলেন,_ 

*ভগবতি, ব্যাপার ত একক্প হইল; কিন্তু আর্ধ্যার কথাম্ অন্তরূপ বোধ 

হইতেছে ।” 

লবঙ্গিকা চুপে চুপে কামন্দকীকে কহিল,_-“ভগবতি, এক্ষণে কি 

প্রতিপন্ন করিবেন ? ৫ 

কামন্দকী মনে মনে ভাবিলেন যে, মদস্তিকার সম্বন্ধে যখন নন্দন 

তাহাদের দিকেই আপিয়াছেন, তথন আর কোন আশঙ্কা নাউ । 

তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন,-প্ব্যাপার একই রূপ, পঠক্ধশায় 

আমার ও সৌদামিনীর সমক্ষে দেবরাত ও ভূরিবস্থ পরস্পরের অপত্য- 
সম্বন্ধ করিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ৷ নন্দনের ভয়ে এতদিন 

তাহা গুপ্ত ছিল।” 

শুনিয়া মালতী, মাধব ও মকরন্দ, এই কল্যাণকরী সবরণ-নীতির 

প্রশংস। করিতে লাগিলেন। তাহার পর কামন্দকী মাধবকে সম্বোধন 

করিয়া কহিলেন,_-বৎস, আযুক্মান তোমাদের যে কল্যাণ পূর্বে 

মনোরথমাত্রে আকাজ্া করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুণ্যফলে আমার উদ্ভোগে 

এবং জামার শিষ্যাত্বয়ের রেশম্বীকারে তাহা ফলিত হইল। আর 

€তোমার প্রির়সখার সহিত কাস্তার সম্মিলনও ঘটিল ; রাজা ও নন্দন 

প্রীত হইলেন ) এক্ষণে তোমার আর কি প্রিয় কার্য আছে, বল।” 

আনন্দসহকারে প্রণাম করিয়া! মাধব উত্তর দিলেন,__-“ভগবতি, 

ইহার পর আর কি প্রিয়কাধ্য থাকিতে পারে? তথাপি আপনাক 



মালতীমাধব । ৫৪৭ 

পদপ্রসাদে সাধুগণ পাপ-বিরহিত হ্ইয়। নিরস্তর পুণাশীল হউন ১ ধর্ম 

পথে 'অবস্থিতি করিয়া রাজার! বস্থধ পারিপালন করুন ; মেঘ-সকজল 

কালে বারিবর্ষণ করিতে থাকুক ; আর পুণ'ফলে স্থির থাকিয়। বন্ধুবান্ধব 

ও সুহৃদ্গোষ্ঠীর সহিত প্রজাবৃন্দ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক |” 

“তাহাই হউক? বলিয়া পরিব্রাজিক। আশীর্বাদ করিলেন । তাহার 

পর সকলে সেথান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। 

কুমার-কুমারীর প্রণয়ে পিতামাতাদি খগুরুজনের অনুমোদনের 

প্রয়োজন । চক্ষুরাগে প্রণয় জন্মে বটে, কিন্ত সংযমের দ্বারা তাহার 

চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে হয়। অবোধ প্রণয়ে সমাজে বিশৃঙ্খল। ঘটে। 

প্রগাড় প্রণয়ের চিত্র এ সকলেরও সুন্দর চিত্র মালতী-মাধব হইতে 

জানা বার। 





পরিশিষ। 
লতা-উর্ধ্বশী *& 

ৰা 

মিলন-রহস্য। 

(১) 

আমি আকুল পরাণে, লতিক। হুইয়। 

কত কাল রব আর, 

মোর হিয়ার মাঝারে, উঠিছে উথলি,১ 
দারুণ শোকের ভার। 

দেখ, পিশাচী শ্মিরিতি, মথিছে হর, 

হুরিছে সকল জ্ঞান, 

সেষে দারুণ আঘাত, নারি সহিবারে, 

গেল গেল বুঝি প্রাণ । 

চিন ্বরগরমণী, স্থরসোহাগিনী, 

ইন্দ্রের আদরে মাথা, 

শেষে হইল আমার, লতাপরিণতি, 
এই কি কপাললেখা ! 

কেন হেরিয়া সে মুখ পবিত্রতাভর! 

আপন! চালিয়! দিক 

আমি নাজানি কেন ব৷, পুরূরব। সনে 

পরাণে মিশিয়া গেনু। 

& জন্গস্ুমি ছিতীর বর্ষে প্রকাশিত হয়। 



৫৫৩ 

ছাই 

এবে 

প্রেম 

ছার 

কবিকথা । 

অভিমানভরে, ছাড়িয়া সে পদ 
হয়ে পাগলিনী প্রায়। 

কুমার কানন, করিল লঙ্ঘন 

লতিক! হইতে হায় ! 

দেবযোনি ছিন্তু, কোটা অধঃস্তরে 

পড়িলাম শেষে আপি, 

মানবজনম, পণ্ড পক্ষী কীট 

হয়ে নিয়তির দাসী । 
দেবের হূর্লভ, পৰিজ্র প্রণয় 

আমি কেন পাব তারে, 

মুকুতামণির আদর বানরে 

কভূ কি বুঝিতে পারে ? 

অভিমানে আমি, করেছি মলিন 

সেই সে পবিত্র নিধি, 

সহিতেছি সদা, য1, মোর কপালে 

লিখেছে দারুণ বিধি 

লভিতে হইলে, আপনা হারারে 

পরেতে মিশিতে হয়, 

অভিমান যার, সে বল কেমনে 

তাহারে পাইতে চার? 

পুড়ি'ছে পরাণ, কত দিন বল, 

রহিব কাননমাঝে ? 

পারি না সহিতে, হয়ে সতত 

নিদারুণ শেল বাজে । 



তবে 

কেন 

আমি 

যথা 

মোর 

মরি 

আহ? 

সনি 

শাদা 

পরিশিষ্ট । ৫৫9 

(২) 

শুনিয়াছি নাকি, লতাজনমের 

নাহি স্ফুট অনুভূতি, 

অস্তস্তভলে কেন, জাগিছে চেতনা 

জাগিতেছে আশাম্মতি ? 

স্থথ দুখ তবে, উঠিছে মিলি”ছে, 

দৃহিতেছে অবিরত ? 

ইন্জ্রিয়বিহীন, তবু বাহৃজ্ঞান 

কেন না হইল গত? 

গরভের মাঝে, সপ্ত আত্ম থাকি, 

বিশ্বের সঙ্কেত পাক্স, 

অন্তর-মাঝারে, সেইমত কেন 

বাহজ্ঞান আসে যায়? 

মন্দাকনীবালাঃ কুলকুল স্বরে 

মধুর গাছিয়ে যায়, 
বুকের মাঝারে, তাঙ্গা মেঘছবৰি 

কেমন শোভিছে হায় ! 

অলক! হইতে, আনন্দের রোল 

আসিতেছে ক্ষীণস্থরে ! 

সে রব মধুর, হৃদয় আমার 

উঠে দুরু হুর ক'রে। 

মেঘধানি ছোট, যাইতে যাইতে 

ফেলি” ছ'ই ফোটা জল, 



৫ 

উঠি 

কাল 

পিক, 

নৰ 

যে 

আসি 

কত 

কবিকথা । 

ভিজায় আমায়, বিশুফ শরীর 

করে প্রাণ সুশীতল। 

রামধন্থ বাকা, হাসিয়ে ক্ষণেক 

আপনি মিলা”য়ে যায়, 

মেখের বুকেতে, মৌদামিনীবাল! 

চমকি” চমকি” ভায় । 

তমালপল্লব- মাঝারে বসিয়ে 

বর্ণে বর্ণে মিশাইয়ে, 

তার কণঠরূপে, অবিরত সাড়া 

দেয় প্রাণ কাপাইয়ে । 

উদ্দাস করিয়ে, উদ্বাস পাপিক্সে, 

নিশীথে কাদিয়া উঠে, 

স্থধামাথ। চাদ, আকাশ-সাগরে 

জোছনার হাসি ফুটে। 

বধুটির মত, সাঝের তারাটি 
চুপি চুপি মোরে হেরে । 

প্রেমের প্রথম, বিকাশ, মরি রে! 

অপরে. জানিতে নারে । 

মলয়সমীর, ঈবৎ দোলায় 

এই অভাগীর শিরে, 

চমকি” অমনি, উঠিয়া! তাহায় 

আর নাহি পাই ফিরে। 

কুস্থমকলি কা, আধ ফোটা হয়ে 

পাতার মাঝারে বসি, 



মোর 

একি ! 

আহা 

পরিশিষ্ট । 

উদ্দার সমীর, প্রশাস্ত হৃদয়ে 

নিগ্ধ সৌরভের রাশি । 

ভ্রমরনিকর করিয়া! বঙ্কার 

আমে চলে মোর পানে, 

হেরিয়া আমায়, কুহ্মবিহীন 

ফিরে বায় ক্ষু্রমনে । 

ইন্জ্িয়সকল, তবু এই সব 
কেন হয় বাহজ্ঞান ? 

আর যে সহেন্থা দৃহিতেছে সদ! 

যাবে নাকি পোড়। প্রাণ । 

(৩) 

পাগলের পারা, কে ওই পুরুষ, 
করিতেছে ছুটাছুটি, 

কু বা উঠিছে, আবার কতু বা 
ভূতলে পড়িছে লুটি”। 

না! জানি উহার কোমল পরাণে 

কি শেল বি ধিছে, হায়, 
আমার মতন হৃদয় হারায়ে 

হয়েছে পাগলপ্রায় ? 

মেঘের সহিত, 

কখন মরাপ সনে, 

ময়ূর কোকিল, 

কি বলিছে আনমনে ? 

কহিতেছে কথ। 

বাহারে পাইছে 

০ 

৫৫৩ 



৪৫টি 

দেখ, 

হেরি" 

আহ! 

বল 

' সাথ 

বদি 

বিধি ! 

হে ! 

এ খে 

কবিকথা । 

চলেছে ছুটিয়া, 
কি ধেন বলিছে তায় । 

তরু লতা সব, 

ঘোর পাগলের প্রায়। 

আমিতেছে ছুটি”? এই দিকে কেন 
ঝরিতেছে অশ্রজল ? 

তটিনীর. পানে 

ধরি”ছে জড়ায়ে 

প্রাণেশ আমার, আত্মহারা! হয়ে 

ছুটিতেছে অবিরল ! 

সেই মুখছবি, কালিমামঞ্ডিত 

সে কাস্তি লুকা”ল কোথা ! 

পুক্ধরব! মোর, হাদয়-ঈশ্বরে 
কে দল দারুণ ব্যথা ? 

হভ্ঞাহীন হয়ে, কেন বা! এমন 

হইল, না জানি আমি, 

হৃদয়মাঝারে, হইতেছে যাহ 

জানিছে অন্তরধামী । 

ঘঅভাগীর তরে, প্রাণেশ আমার 

হৃদয়ে আঘাত পায়, 

এ পাপের ঘোর প্রায়শ্চিত্ত বত 

পাপিনী করিতে চায় । 

“তুমি কি উর্বশী !” বলি প্রাপনাথ 
বাছ প্রসারণ করি, 

আলিঙ্গন-পাশে, বাধিল আমার 

অন্তরচেতন হরি । 



বুঝি 

পেয়ে 

তার 

দৌহে 

মরি! 

ছুটি 

ছ্ট' 

কত 

বত 

দিল 

পরিশিষ্ট । 

জ্ঞানের সকলিঃ পাইল বিলোপ 

কি এক মযোহের ঘোরে, 

মুচ্ছিত। হহয়!, পড়িলাম আমি, 
চৌদিকে অাধার হেবে। 

(৪) 

প্রির়-আ[লঙ্গন, উর্বশী তখন 

অপ্সরা মুরতি ধরে, 

হদয়মাঝারে আনন্দ-লহরী 

স্ক/রিল নিমেষ তরে । 

হৃদয়ে হৃদয়ে, সঙ্গে অঙ্গে কিবা 

মুহর্তে মিশিয়া গেল, 

না জানি সহসা, কি এক ভাবের 

তথ আবির্ভাব হল। 

শত শত ফুল, অমনি সহস! 

ঢালিল সৌরভরাশি, 

মলয়-পবন, কোথা! হ'তে যেন 

বহিল তথায় আসি । 

ভ্রমর নিমেষে উঠিল ঝঙ্কারি 
গুণ. গুণ. গুণ, স্বরে, 

পার্ীর কাকলী, ছাইল গগন 

কানন ধ্বনিত ক”্রে। 

কোকিলসকল কুঞ্জ হ'তে সাড়। 

ছাড়িয়ে পঞ্চম তান, 



দার 

কাল 

আসি, 

শ?য়ে 

বেন 

ভি, 

*স্প্লিহ 

থখরি” 

তার 

প্রেষ 

কেহ 

কবিকথা । 

ছুটিল অমনি, তরল তটিনী 

গাহিয়ে মধুর গান । 

মেঘের বুকেতে, হাসিল ব্জিলী 

পড়িল সে ছায়া জলে, 

কগু,য়ন করে, মৃগীর শরীরে 

মুগ ষত দলে দলে। 

চক্রবাকবধূ, চক্রবাকগুলি 

মুপাল ভোজন কপ্রে, 

মিলনের রাজ্যৎ হইল তথায় 

শোক, তাপ, পাপ হুপরে। 

প্রেরসী আপন, পুক্ধরব! কহে, 

“ধর পরিয়ে ! ধর মাথে, 

উপহার, মণি, “সজমনীয়+ লো! ! 

গৌরীপদরাগজাতে 1১, 

উর্বশী তখন লইল মাথায় 

সেই সে রতনসার, 

হৃদয়ে সহসা, কে যেন ঢালিল 

» সহ আনন্দ-্ধার। 

€ ৫) 

গাঢ় হয় ষবে, মিলন মিলয়ে, 

এই ত প্রণয়বিধি । 

পেয়েছে কি কতু, ভাসা ভাস। প্রেমে 

মিলন অসুল্য নিধি? 



তিনি 

সেই 

জীব 

ষথা 

তথা 

সেই 

তাই 

যেই 

দেখ, 

সব 

পরে 

পরিশিষ্ট । 

পুতপ্রেমময়ী, প্রেমের সাগর, 

তাহাতে প্রেমের স্থান, 

প্রেমরূপ ধরি, জীবের হৃদয়ে 

ক্ষণেক স্ফরতি পান। 

প্রেম-নিধি হয়, অপাধিব ধন 
মায়ের শকতি তাহা, 

পাইলে সে ধন, আনন্দ-সাগরে 

একেবারে লীন আহ ! 

প্রেমের বিকাশ, * হয় ক্ষণরকাল, 

কুন্থুম ফুটিয়া উঠে, 

কোকিল কুহারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, 

মলয় আসিয়া জুটে । 

প্রেমময়ী মার, চরণ-সরোঞ্ে 

প্রেম-রাগ সদা রয়, 

ঘনীভূত হয়ে, মরি এ সুন্দর 

মণির আকার হয়। 

লভিবে এ মণি, মিলন মিলিবে 

মিলনে বিশ্বের স্থিতি, 

মিলন হইতে বিশ্বের বিকাশ 

এই ত স্থষ্টির নীতি। 

স্যষ্টির প্রথমে এক আত্মাময় 
এ বিশ্ব কোথায় ছিল? 

স্বিধা হয়ে সেই, পুরুষ রমণী 
মিলনে ব্রঙ্গাও্ড হুল ৷ 



তাই 

যত 

মিলি 

লতা 

কিব! 

এই 

মা গে, 

কৰে 

কবিকথা । 

বিশ্বচরাচরে, যা” কিছু দেখিবে, 

মিলনে বসেছে স্থিত, 

গ্রহ, উপগ্রহ, মিলনে বাধিয়ে 

ঘুরিতেছে অবিরত । 

মেঘেতে মিলিয়ে, রয়েছে বিজলী, 
জোছনা চাদের সনে, 

নিঝ রিণীগুলি, আবার মিলিতে, 

ছুটিছে সাগর পানে । 

বিটপীর সনে, মিলিয়া কেমন 

ফুটাইছে ফুলরাশি, 
মুশীর সহিত হইছে মিলিত 

মুগ দলে দলে আমি । 
মযুত্রীর সাথে ময়ূর মিলিছে 

মরাল, মরালী সহ, 

ব্রাহ্মগুমাঝারে বা কিছু দেখিবে, 

মিলিতেছে অহবুহ । 

বিশ্বচরাচরে সবাই মিলিছে, 
মিজ্ুনছে) নিয়ম তব, 

সকলে মিলিয়ে অনস্তমিলনে 
তোমাতে মিলিয়া যাব । 



ছায়াসীতা। & 
১ 

সীতাহার। রামচন্দ্র উদাস পরাণে, 

ভ্রমি'ছেন পরিচিত ভূমি জনস্থানে, 

প্রতি তরু প্রতি লতা, 

দিতেছে হৃদয় ব্যথা, 

সীতার ম্মরণে চিত্ত হতেছে বিকল, 

অবিরল অশ্রধার! বহি*ছে কেবল, 

২ 

যেই ক্সিঞ্ধ লতাটিরে হৃদয়কাননে, 

স্থাঁপিয়াছিলেন রাম অতীব বতনে, 

উম্ম,লিতা করি? তারে 

নিজে দিয়েছেন দুরে, 

হয় খুজিতে কিন্ত মেলে না হৃদয়, 

লতাসহ গেছে ছি"ড়ি” লতার আশ্রয় 

৩ 

পঞ্চবটী বনমাঝে প্রত্যেক শ্রণে, 

সীতার লাবগ্যছায়! পড়িতেছে মনে, 

॥ জন্মসূমি প্রথমবর্ধে প্রকাশিত হয়। 



৫৬৩৬ কবিকথা । 

সরলতামাথ। মুখ, 

দিতেছে হৃদয়ে দুখ, 

আজি যেন অকম্মাৎ কানন ভরিয়া, 

সেই প্রেমময়ী মুক্তি বেড়ার নাচিয়।। 

৪ 

প্রত্যেক তকুর প্রতি পাতার পাতায় 

সীতার মধুর ছবি যেন দেখা যায়, 

বায়ুতরে লত। ছলে, 

যেন সীত। যান চলে, 

প্রতি ফুলে ফুলে যেন সীতার আকার, 

রামের নয়ন আজ হেরে অনিবার । 

৫ 

সেই প্রতিবিস্ব শ্বচ্ছ গোদাবরীজলে, 

তরঙ্গে তরঙ্গে বেন উঠি”ছে উথুলেঃ 
রামের হৃদয়ে যেই, 

সমস্ত জগতে সেই, 

অন্তর বাহিল্র ষেন একে পরিণত, 

সীতামুত্তি জাগিতেছে ছুয়েতে সতত । 

তত 

জনস্থানবনদেবী বাসস্তী নুন্রী, 

সাজাঃয়ে দিলেন আজ পঞ্চবটী ভরি”, 
থরে থরে ফুলরাশি, 

হাসি'ছে মধুর হাসি, 



তরুলতা সারাবর হাসি'ছে সকল, 

সীতাহার রাম প্রাণ করিতে শীতল । 

বৰ 

নির্বাসিতা সীতামুখ কিন্ত প্রতিক্ষণে, 

আনিছে পিশাচী স্মৃতি অন্থৃতাপলনে, 
পঞ্চবটীশোভা হেরি, 
রামের হৃদক্প ভরি» 

দাকুণ শোকের অগ্নি উঠিল জ্বলিয়!, 

সীতা সীতা করি প্রাণ উঠিছে কাদির! । 

রা 

হেরি সেই করভকে সীতার নন্দনে, 

অস্থির শ্রীরামচন্ত্র স্বতির দংশনে, 

কদলীর বনমাঝেঃ 

সেই শিলাখণ্ড রাজে, 

যাতে বসিতেন দৌহে, সীত। তৃণরাশি 

দিতেন হরিণ-শিশুমুখে মুছ হাসি” । 

ৈ 

এখন €ও ) সীতার লাগি” মুগশিশুগণ, 

সেইখানে দলে দলে করে বিচরণ, 

পুষ্পিত কদম্বশিরে, 

হেরি+ শিখিশিশুটিরে, 

সীতা করতালিভরে নাচিত যেমন, 

বিশ্বিত করি'ছে তাহা স্থতির দণ । 



কবিকথা । 

১৩ 

যেই শরুমূলে সীতা নিজ কর দিয়, 

গোদাবরীজলরাশি দিতেন ঢালিয়া, 

বিকীর্ণ নীবারকণ, 

খু'টিত যে পাখিগণ, 

কা তৃণগুচ্ছ যার করিত চর্বণ, 

রামের নরন হেরে সেই মুগগণ । 

১ 

সম্মূথে অনস্ত শ্যাম কানন হ্ন্দর, 

উদ্ধে নীলাকাশ বাজে অতি মনোহর, 

অদূরে মধুর স্বরে, 

গোদাবরী ধীরে ধীরে, 

আপনা ঢালিয়। দিতে সিন্কুপানে ধায়, 

সতী নারী ঢালে প্রাণ যথা পতিপায় । 

১২ 

দেখিতে দেখিতে যেন বাহির অন্তরে, 

সীতারূপ ভার গেল নিমেষে ভরে, 

রামের চৈতন্ত নাশি, 

সীতার বূপের রাশি 

রামের মনের মাকে উঠিল উজলি,, 

মুচ্ছিত হইয়া! রাম পড়িলেন চলি” । 

৬৩ 

সহুস। কে যেন আদি,” চন্দনের রস, 

চালি' দিল রামদেহে অলস বিবশ, 



পরি শিষ্ট । €৫৬গু. 

কিংবা 'নম্পাড়ন কার,” 

কৌমুদীর রাশে ধরি, 

তাহারা বমল সেক শরীরে বরষে, 

চৈতন্য আসিল কার পাপির পরশে ? 

১৪ 

কে হায়! অদৃষ্রে থাকি রামের জীবন, 

স্থতের সাগরগর্ডে করিল মগন, 

সেই স্পশ সেভ কর, 

রামের বক্ষের পর, 

কোথা সীতা ? বামনেত্র ছেরে না ত হাঁ! 

সঞজীবনী স্ধাদাদে কে তৰে বাচাক্স £ 

৯৫ 

ক্ষপণেক চেতনা লভি” ক্ষণে অচেতন, 

ধরিতে সে ছায়্ামরী কেবলি যতন, 
ধর ধর হয় যেই, 

অমনি লুকায় সেই, 

সত্ামম়ী করিবারে যথা কল্পনায়, 

চঞ্চল মানবচিত্ত ঘুিস্বা বেড়ায় । 

১৩ 

কি যে “ছায়া” বুঝিবারে পারে কোন্ জনে, 

চেতন কি শুধু মায়া বুঝিবে কেমনে ? 

রামের অজগর হতে, 

আসিল কি আচম্বিতে, 



কবিকথা । 

সীতারূপ অদ্ধ অংয্সা যা ছিল মিলিককে, 
রামের আত্মার সহ এক আত্মা হয়ে? 

১৭ 

অথবা বাহিরে যেই ছাক্স1 বিশ্ব ভৰি,” 

তরুলতাফুলমাঝে ছিল আলো! করি,” 

এবে ঘনীভূত হয়ে, 

রামমুচ্ছ? ভেঙে দিয়ে, 
তাহাদের সত্ভামাঝে মিশার আবার, 

আনন্দ শাস্তির যারা অনস্ত আধার ? 

১৮ 

বথবা অন্তরস্থিতা ছানা বিমোহিনী, 

বাহাছায্! সনে নিশি” ব্রহ্মাগুব্যাপিনী, 
এক হয়ে তই ছায়া, 

যেন মুর্তিমতী নয়, 

রামের চৈতন্য হরি,” চেতন লভিয়া, 

লুকায্স রামেরে তাহা পুনঃ প্রদানির! ? 

১৯ 

নহে পছায়1” ভবভুতি-কলনা-কুমারী, 

'আধ্যনারী-মুত্তি এ যে ভ্রিলোকন্ন্দরী, 

অদ্ধ পতি-আত্মা! যেই, 

ছাক়ারূপে এ? ত সেই, 

যখন পতির প্রাণ উঠিবে কাদিরা, 

বা থাকে সে অমনি আলিবে ছুটিয়া । 



পরিশিষ্ট | 

৮, 

ছুইটি আধেক আত্মা মিশে”ছে যখন, 

থাকুক ন ভিন্ন স্তানে সদ1 ছুই জন, 

একটিতে টান দিলে, 
ছবিতীক়্ আসিবে চ*লে, 

আর্ধ্য-পতি-পত্বী এই রহস্ত সুন্দর 

ছুয়ে এক পুর্ণ আত্মা অক্ষয় অমর । 
২১ 

আর্ধ্যনারী ছায়া! নহে কল্পনা-উচ্ছণাস, 
গভীর তত্বের ইহু। গভীর বিকাশ, 

সামান্ত রমণী নয়, 

আধ্যনারী সমুদয়, 

“যে দেবীর ছায়া সর্ধ্ভূতে বিদ্যমান?” 

আধ্যনারী-আত্মামাঝে তা”রি অধিষ্ঠান 

২২ 

তিনিই ত আর্ব্যনারীরূপে অবতরি, 

হতভাগ্য জীবগণে লন কোলে করি, 

জীবের লাগিয়া! ক্ৰার, 

কাদে প্রাণ অনিবার, 

তাই তিনি আর্ধানারী ধরিয় আকার 

ঢালি” দেন কোমলতা ভারতমাবঝার । 
২৩ 

সেই ছার! ক্রমে ক্রমে যেতেছে চলিকা, 

'নস্ত কালের গায়ে বায় যে মিলিয়া, 



কবিকথা। 

হতভাগ্য আমাদের, 

ঘটেছে ভাগোর ফের) 

তাই ভারতের এত গভীর পতন, 

শাস্তিহীন স্ফ্িহীন ভারত-ভবন। 

২৪ 

মা গো মা! তোমার সেই ছায়। শুতকরীঃ 
দেখাও ভারতে পুনঃ করুপা-ঈশ্বরী, 

প্রতি আর্ধানারীপ্রাণে, 

সেই ছায়! দাও এনে, 

ছুটুক শাস্তির স্রোত ভারতে আবার, 

অশান্তির আবিলত! হোক ছারখার । 












